ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 31

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 15 април 2011 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание

присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
12

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за данъците върху доходите на
физическите лица

2

 Решение по Доклада за дейността на
Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите

4

 Решение за избиране на членове на
Консултативния съвет на Сметната
палата

5

 Решение за уреждане на нерешените въпроси между Република България
и Република Турция, отнасящи се до
имуществените и социалните въпроси

5

 Решение за избиране на подуправител на Българската народна банка

5

Президент на републиката
 Указ № 59 за награждаване на г-н Вик
тор Калник – извънреден и пълномощен
посланик на Украйна в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа
степен

5

Конституционен съд
 Решение № 1 от 31 март 2011 г. по
конституционно дело № 22 от 2010 г.

6

Министерски съвет
 Постановление № 85 от 7 април
2011 г. за допълнение на Постановление № 334 на Министерския съвет от
2010 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за
2011 г.
12
 Постановление № 86 от 7 април
2011 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 320 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване
финансирането на проекти, свързани с
изпълнението на неотложни мерки за

 Постановление № 87 от 7 април
2011 г. за отменяне на Постановление № 89 на Министерския съвет от
2009 г. за заемообразно осигуряване на
средства за плащания по договори по
Програма ФАР, управлявани от изпълнителните агенции по Програма ФАР
към Министерството на финансите
и Министерството на регионалното
развитие и благоустройството
12
 Постановление № 88 от 7 април
2011 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 324 на Министерския съвет от 2003 г. за промяна на
категорията на железопътни линии и
участъци от железопътни линии и за
преустановяване експлоатацията на
железопътни линии
13
 Постановление № 89 от 7 април
2011 г. за създаване на Национален съвет по миграционна политика
13
 Постановление № 90 от 7 април
2011 г. за допълнение на Наредбата
за заплащането на правната помощ,
приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г.
16
 Постановление № 91 от 7 април
2011 г. за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по
наркотичните вещества, приет с Пос
тановление № 10 на Министерския съвет от 2001 г.
16
 Постановление № 92 от 7 април
2011 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет
17
 Постановление № 93 от 8 април
2011 г. за изменение и допълнение на

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на
Република България, одобрена с Постановление № 242 на Министерския
съвет от 1999 г.
19
 Постановление № 94 от 8 април
2011 г. за приемане на Наредба за мястото и начина на нанасяне на уникалната идентификация на взривните вещества за граждански цели
20
Министерство на външните
работи
 Спогодба за изменение и допълнение
на Спогодбата между правителството на Република България и Кабинета
на министрите на Украйна за взаимни пътувания на гражданите
21
Министерство на вътрешните
работи
 Административно споразумение
между Министерството на вътрешните работи на Република България и
Министерството на администрацията и вътрешните работи на Румъния
относно практическите способи за облекчено прилагане на Регламент (ЕО)
№ 343/2003 на Съвета от 18 февруари
2003 г. за установяване на критерии и
механизми за определяне на държава

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки
от гражданин на трета държава
23
 Наредба № Iз-895 от 1 април 2011 г.
за изскванията към устройството на
обектите, предназначени за търговия
с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия
26
Министерство на здравеопазването
 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на
регионалните здравни инспекции
31
Министерство на земеделието
и храните
 Наредба № 5 от 4 април 2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6.
„Инвестиции в преработка и маркетинг
на продукти от риболов и аквакултура“
на Приоритетна ос № 2 „Аквакултура,
риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС 34

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 74
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица, приет от ХLI Народно събрание на
7 април 2011 г.
Издаден в София на 13 април 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64
и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г.,
бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16,
49, 94 и 100 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 13 в ал. 5 накрая се добавя
„както и за физическите лица, регистрирани
като тютюнопроизводители и земеделски
производители, които определят облагаем
доход по чл. 26“.
§ 2. В чл. 14 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и на доходите
от друга стопанска дейност по чл. 29а“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „и доходите от
друга стопанска дейност по чл. 29а“.
§ 3. В чл. 20 думите „§ 9 от преходните и
заключителните разпоредби на“ се заменят
с „чл. 9а от“.
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§ 4. В чл. 21, т. 2 думите „– за доходи от
стопанска дейност като едноличен търговец“
се заличават.
§ 5. В чл. 28, ал. 2, т. 3 думите „§ 9 от
преходните и заключителните разпоредби на“
се заменят с „чл. 9а от“.
§ 6. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В облагаемия доход по ал. 1 не се
включват доходи, които са участвали при
формиране на облагаем доход по реда на
чл. 26 за предходни данъчни години.“
§ 7. Създава се чл. 29а:
„Облагане на доходи от стопанска дейност на
физически лица, регистрирани като тютюно
производители и земеделски производители
Чл. 29а. (1) Облагаемият доход от стопанска
дейност на регистрирани по Закона за данък
върху добавената стойност физически лица,
които са регистрирани като тютюнопроизводи
тели и земеделски производители, се определя
по реда на чл. 26 и се облага с данък върху
годишната данъчна основа по чл. 28.
(2) Когато в рамките на текущата данъч
на година физическото лице се регистрира
или дерегистрира по Закона за данък върху
добавената стойност, доходът от стопанската
дейност се облага по реда на ал. 1 за цялата
данъчна година. Авансово удържаният и/или
внесен данък за доходи, придобити до датата
на регистрацията, се приспада при определяне
на тримесечни авансови вноски по реда на
Закона за корпоративното подоходно облагане,
както и от данъка по чл. 48, ал. 2.
(3) Физическите лица, регистрирани като
тютюнопроизводители и земеделски произво
дители, които не са регистрирани по Закона
за данък върху добавената стойност, могат да
изберат доходът от стопанската им дейност
да се облага по реда на ал. 1.
(4) Лицата по ал. 3 упражняват правото
си на избор да се облагат по реда на ал. 1
чрез подаване на декларация по образец до
31 декември на предходната година.
(5) Лицата по ал. 3, избрали да се облагат
по реда на ал. 1, прилагат този ред на облага
не за срок не по-кратък от 5 последователни
данъчни години.
(6) Лицата по ал. 1 и 3, които определят
облагаемия си доход по реда на чл. 26, прилагат
Закона за счетоводството, като в този случай
се приравняват на едноличните търговци.
(7) В облагаемия доход по чл. 26, ал. 1 не
се включва финансовият резултат за доходи,
които съгласно чл. 11 са придобити през да
нъчни години, предхождащи данъчната година,
от която започва облагането на доходите с
данък по чл. 14, ал. 2, и за които приходът
възниква и следва да се начисли в периода
на облагане със същия данък.
(8) В облагаемия доход по чл. 26, ал. 1 се
включва финансовият резултат за доходи, които
съгласно чл. 11 са придобити през периода
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на облагане с данък по чл. 14, ал. 2 и които
не участват при формиране на счетоводния
финансов резултат за годината на придобиване
или за следващи години.“
§ 8. В чл. 43, ал. 8 след думите „еднолични
те търговци“ се добавя „както и физическите
лица в случаите по чл. 29а“.
§ 9. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В заглавието думите „за едноличните
търговци“ се заличават.
2. След думите „едноличните търговци“ се
добавя „както и физическите лица в случаите
по чл. 29а“.
§ 10. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „като едноличен
търговец“ се добавя „както и за доходите от
стопанска дейност по чл. 29а“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Надвнесеният за данъчната година
данък по чл. 14, ал. 2 може да се приспада от
следващи авансови и годишни вноски за този
данък, дължим от едноличния търговец или
от физическото лице в случаите по чл. 29а.
За неправомерно приспаднат данък се дължат
лихви по Закона за лихвите върху данъци,
такси и други подобни държавни вземания.“
§ 11. В чл. 50, ал. 7 след думите „еднолич
ните търговци“ се добавя „както и физическите
лица в случаите по чл. 29а“.
§ 12. В чл. 51, ал. 1 след думите „еднолич
ните търговци“ се добавя „както и физическите
лица в случаите по чл. 29а“.
§ 13. В чл. 64, ал. 1 след думите „данъч
ните декларации“ се добавя „и декларацията
по чл. 29а, ал. 4“.
§ 14. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 56:
„56. „Доход от стопанска дейност на физи
чески лица“ за целите на чл. 29а е доходът от
дейността за производство на преработени или
непреработени продукти от селско стопанство,
с изключение на доходите от производство на
декоративна растителност, на физическите
лица, регистрирани като тютюнопроизводите
ли и земеделски производители, които не са
търговци по смисъла на Търговския закон.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Доходите от дейността на физическите
лица, регистрирани като тютюнопроизводи
тели и земеделски производители, включи
телно извършващите дейност като еднолични
търговци, за производство на непреработена
растителна и животинска продукция, с из
ключение доходите от производство на деко
ративна растителност, изплатени през 2010 г.
под формата на държавни помощи, субсидии
и друго подпомагане от Европейския фонд
за гарантиране на земеделието, Европейския
фонд за развитие на селските райони и дър
жавния бюджет, не се включват в облагаемия
доход по чл. 29 и чл. 26 и не подлежат на
облагане с данък, когато са за 2009 г. или за
предходни години. Тези доходи се декларират
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в годишната данъчна декларация по чл. 50
за 2010 г., като в Приложение 3 и 3а, Част 1,
Таблица 1 се посочват с код 10.
§ 16. Декларацията по чл. 29а, ал. 4, с която
се упражнява правото на избор от лицата по
чл. 29а, ал. 3, за 2011 г. се подава в срок до
31 май 2011 г.
§ 17. (1) Регистрираните тютюнопроизводи
тели и земеделски производители, независи
мо от регистрацията им по Закона за данък
върху добавената стойност, могат да изберат
облагаемият им доход за 2010 г. да се опре
дели по чл. 26 и да се обложи с данък върху
годишната данъчна основа по чл. 28.
(2) Правото на избор по ал. 1 се декларира
в годишната данъчна декларация по чл. 50
за 2010 г., а ако такава е подадена преди
обнародването на този закон в „Държавен
вестник“ – с подаване на нова декларация в
срок до 30 април 2011 г.
§ 18. В Закона за корпоративното подо
ходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г. и бр. 19 от 2011 г.) в чл. 2, ал. 1, т. 3
след думите „едноличните търговци“ се добавя
„както и физическите лица, регистрирани като
тютюнопроизводители и земеделски произво
дители, които определят облагаемия си доход
по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица“.
§ 19. В Данъчно-осигурителния процесуа
лен кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г. и бр. 14 от 2011 г.) в чл. 191 се създават
ал. 6 и 7:
„(6) Алинея 2 не се прилага при наложени
предварителни обезпечителни мерки.
(7) Сроковете по ал. 2 не текат в следните
случаи:
1. когато изпълнението на акта или про
изводството по принудително изпълнение
е спряно – до отпадане на основанието за
спиране;
2. при дадено разрешение за отсрочване
или разсрочване на публични задължения – за
срока на отсрочването или разсрочването, или
до започване на принудително изпълнение в
случаите по чл. 183, ал. 4;
3. при постъпило искане за нова или кон
тролна оценка по чл. 236 – до влизане в сила
на оценката;
4. при обжалване на извършена продажба
по чл. 256 – до влизане в сила на решението
на административния или съдебен орган.“
§ 20. Сроковете по чл. 191, ал. 2 и чл. 193,
ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс започват да текат от 1 януари 2011 г.
спрямо наложени обезпечителни мерки или
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неприключилите производства по реализа
ция на имущество по чл. 191, ал. 1, както
и в случаите по чл. 193, ал. 1, когато спря
мо имущество са наложени обезпечителни
мерки или са започнати производства по
прин удително изпълнение и съответно е
открито производство по несъстоятелност
преди тази дата.
§ 21. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и
105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55
и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12,
19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г. и бр. 19
и 28 от 2011 г.) в § 26 от преходните и заклю
чителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за местните данъци и
такси (ДВ, бр. 98 от 2010 г.) се създава ал. 4:
„(4) В случай че в срока по ал. 1 общин
ският съвет не е определил размерите на
туристическия данък, за 2011 г. се прилагат
размерите, посочени в ал. 2.“
§ 22. Законът влиза в сила от 1 януари
2011 г., с изключение на § 8, който влиза в
сила от началото на месеца, следващ месеца
на обнародване на този закон в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно съ
брание на 7 април 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4578

РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на Комисията по
правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема Доклада на Комисията по пра
вата на човека, вероизповеданията, жалбите и
петициите на гражданите.
2. Докладът на Комисията по правата на чо
века, вероизповеданията, жалбите и петициите
на гражданите да се изпрати на централните и
други органи и организации, които имат отно
шение към защитата правата на гражданите.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 6 април 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4576
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РЕШЕНИЕ

за избиране на членове на Консултативния
съвет на Сметната палата
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8
и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България и чл. 22, ал. 2 във връзка с ал. 1 от
Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Избира за членове на Консултативния
съвет на Сметната палата:
Маргарита Николаева Николова
Миглена Антонова Павлова
Мира Петрова Петрова
Горица Николова Грънчарова-Кожарева
Тодор Димитров Шопов
2. Решението влиза в сила от деня на при
емането му.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 7 април 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4577

РЕШЕНИЕ

за уреждане на нерешените въпроси между
Република България и Република Турция,
отнасящи се до имуществените и социалните
въпроси
Народното събрание на Република България
– във връзка с необходимостта от урежда
не на нерешените въпроси между Република
България и Република Турция от имуществен
и социален характер;
– в изпълнение на чл. 2 от Договора за
приятелство, добросъседство, сътрудничество
и сигурност между Република България и Ре
публика Турция, подписан в Анкара на 6 май
1992 г.;
– във връзка с Договора за приятел
ство, подписан между България и Турция на
18 октомври 1925 г. (т. нар. Ангорски договор
от 1925 г.) и Протокола към него;
– на основание чл. 86, ал. 1 от Конституци
ята на Република България и чл. 78, ал. 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Призовава българското правителство да
ускори работата си в рамките на Смесената ко
мисия по нерешените въпроси между Република
България и Република Турция по имуществените
и социални теми, в т. ч. и тези на тракийските
българи, екзархийските имоти, паметниците на
културата и други.
2. Възлага на правителството да обобщи
и системзатизира фактическия материал и
наличната документация, удостоверяващи
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претенциите на българската страна, както и
да извърши финансов анализ и определяне на
техния актуален размер.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 8 април 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4617

РЕШЕНИЕ

за избиране на подуправител на Българската
народна банка
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8
и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България, чл. 12, ал. 2 и 4 и чл. 19, ал. 1 от Закона
за Българската народна банка и по предложение
на управителя на Българската народна банка
РЕШИ:
Избира Димитър Иванов Костов за подуп
равител на Българската народна банка, ръко
водител на управление „Банково“, с мандат
6 години, който започва на 12 юни 2011 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 8 април 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
4618

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 59
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Виктор Калник – извън
реден и пълномощен посланик на Украйна
в Република България, с орден „Мадарски
конник“ първа степен за особено големия му
принос за развитието на българо-украинските
отношения, както и във връзка с окончателното
му отпътуване от страната.
Издаден в София на 28 март 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
4530
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 1
от 31 март 2011 г.

по конституционно дело № 22 от 2010 г.
Конституционният съд в състав: предсе
дател – Евгени Танчев, и членове: Емилия
Друмева, Владислав Славов, Димитър Току
шев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен
Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка Ангушева,
Стефка Стоева, Румен Ненков, при участието
на секретар-протоколиста Гергана Иванова
разгледа в закрито заседание конституционно
дело № 22 от 2010 г., докладвано от съдията
Красен Стойчев.
Делото е образувано на 28 декември 2010 г.
по искане на петдесет и шест народни пред
ставители от 41-ото Народно събрание за уста
новяване противоконституционността на § 83
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 г. (ДВ, бр. 99 от 2010 г.).
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията.
Групата народни представители посочват,
че § 83 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2011 г., с който се про
меня чл. 17 от Закона за филмовата индустрия
(обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; посл. изм., бр. 99
от 2010 г.), е приет в нарушение на чл. 4, ал. 1,
чл. 67, ал. 2 и чл. 88, ал. 1 от Конституцията. В
искането се посочва, че в гласувания на първо
четене на 11 ноември 2010 г. законопроект за
държавния бюджет на Република България
за 2011 г. не е включен текст, който да внася
промени в Закона за филмовата индустрия.
Предложението за него е било направено от
народни представители между първото и вто
рото гласуване на законопроекта и в доклада
си Комисията по бюджет и финанси го е
подкрепила. В крайна сметка § 83 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2011 г. е приет „чрез второто четене на за
конопроекта за държавния бюджет за 2011 г.“.
При това начинът, по който се е развила
процедурата по гласуването на § 83 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2011 г., както се посочва в искането, на
практика е лишил народните представители
от възможността да правят предложения за
изменение и допълнение на Закона за фил
мовата индустрия. Според групата народни
представители е налице Закон за изменение
на Закона за филмовата индустрия, който е
приет не по установения в Конституцията
ред за изработване и приемане на законите.
За да обосноват искането си за установяване
противоконституционността на разпоредбата,
вносителите изтъкват и довода, че така проме
неният с § 83 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 г. чл. 17 от
Закона за филмовата индустрия не притежава
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белезите на правна норма – той има смисъл
на пожелание, а не на категорично правило.
В резултат, както те посочват, се подкопава
стабилността, включително финансовата обез
печеност, на създадена със закон институция и
възможността тя да участва в международни
организации и фондове.
С определение от 3 февруари 2011 г. Кон
ституционният съд е допуснал за разглеждане
по същество искането на народните пред
ставители от 41-ото Народно събрание и е
конституирал като заинтересовани страни по
делото Народното събрание, Министерския
съвет, министъра на финансите, министъра
на културата, Съюза на българските филмови
дейци, Изпълнителната агенция „Национален
филмов център“, Асоциацията на българските
независими продуценти, Асоциацията на бъл
гарските оператори, Асоциацията на филмовите
продуценти, Асоциацията на българските ки
норежисьори, Обсерваторията по икономика
на културата, Сдружението на филмовите и
телевизионни режисьори и Международния
София филм Фест.
В изпълнение на предоставената им въз
можност становища са представили Комисията
по бюджет и финанси на Народното събрание,
Министерският съвет, министърът на финансите,
Съюзът на българските филмови дейци, Асоци
ацията на българските независими продуценти,
Асоциацията на българските оператори, Асоциа
цията на българските кинорежисьори, Обсерва
торията по икономика на културата, Асоциацията
на филмовите продуценти и Сдружението на
филмовите и телевизионни режисьори.
Комисията по бюджет и финанси на На
родното събрание, Министерският съвет и
министърът на финансите считат, че искането
на народните представители от 41-ото Народно
събрание е неоснователно. Според тях § 83 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 г. е приет в съответствие
с реда, който установява Конституцията, и
отхвърлят поддържаната в искането теза, че
той не притежава необходимите белези на
правна норма. Те излагат подробни доводи в
становищата си в полза на своите твърдения.
Становищата, които са представили останалите
заинтересовани страни, които са представите
ли на професионалните среди от сферата на
киноиндустрията, подкрепят изцяло искането
на народните представители от 41-ото Народно
събрание и представят допълнителни аргументи.
Конституционният съд, след като обсъди
доводите, изложени в искането и в постъпи
лите по делото писмени становища, за да се
произнесе, взе предвид следното:
1. Конституционното дело има за предмет
установяването противоконституционността на
§ 83 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 г. Конституционният съд, който
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неколкократно е бил сезиран с искане за обя
вяване противоконституционност на разпоредби
от ежегодните закони за държавния бюджет,
поддържа, че те имат характер на специфичен
закон, закон във формален смисъл на думата, с
други думи за квалификацията му е достатъчен
фактът, че се приема от Народното събрание
(Решение № 2 от 2009 г. по к.д. № 1 от 2009 г.).
У нас законодателството отчита тази специфика
и предвижда, че законопроектът за държавния
бюджет се разглежда по реда, установен в
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание (чл. 21, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет) – раз
поредба на закона, която може да се обясни в
контекста на правилото, че „законът е равен
на закона“. В дебатите по приемането на § 83
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 г. някои народни представи
тели, които следват логиката на постановката
за спецификата на ежегодните закони за дър
жавния бюджет, изразяват виждането, че не е
оправдано с него да се изменят или допълват
други закони, в конкретния случай Законът за
филмовата индустрия. Същата идея се съдържа
и в искането на народните представители до
Конституционния съд.
Особеното в настоящия случай е, че се
атакува не текст от същинска част на Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2011 г., която се занимава с приходите и
разходите на държавата, а параграф от пре
ходните и заключителните разпоредби, с който
се променя Законът за филмовата индустрия.
Трайна практика на Народното събрание е с
преходните и заключителните разпоредби на
ежегодните закони за държавния бюджет да
се изменят или допълват други закони, които
имат пряка връзка с бюджета. Конституцията
не определя какво да бъде съдържанието на
бюджетните закони и следователно няма пречка
в тях да се съдържат наред с разпоредбите, ко
ито утвърждават приходи и разходи, и правила,
които урегулират различни въпроси от областта
на финансовото право, които са свързани с
бюджета. Наистина тези закони имат огра
ничено действие във времето, но главно чрез
своите преходни и заключителни разпоредби
те се вписват в останалото финансово законо
дателство, доколкото тяхното действие зависи
от ежегодните бюджетни закони. Още повече
преходните и заключителните разпоредби на
даден закон са негова обособена част и пона
чало могат да имат неограничено във времето
действие. По този начин чрез своите преходни
и заключителни разпоредби ежегодните закони
за държавния бюджет придобиват и присъщите
на всеки закон признаци.
2. Конституционният съд не споделя застъ
пеното в искането твърдение, че промените
и допълненията в даден закон винаги имат
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характер на отделен закон за изменение и
допълнение на съответен закон. Често проме
ните в даден закон се извършват в рамките на
преходните и заключителните разпоредби на
новоприет закон. Когато се приема нов закон,
който замества действащ закон, в неговите
заключителни разпоредби би трябвало да се
включват и правилата за отменяне, изменяне и
допълване на други закони (чл. 35, ал. 2 от Указ
№ 883 за прилагане на Закона за нормативните
актове). Само в случаите, когато не се приема
нов закон, а целта е да се изменя и допълва
закон, който продължава да действа, тогава ще е
необходимо изменението и допълнението му да
се извършат чрез закон за неговото изменение
и допълнение, внесен от народни представители
или от Министерския съвет.
Следователно промяната в даден закон не
винаги е резултат от приемането на закон за
неговото изменение и допълнение. С приема
нето на нов закон, който да замести действащ
закон, могат да се изменят и допълват други
закони. Подобно решение е оправдано предвид
обстоятелството, че новият закон, като дава
правна уредба на съответната материя по нов
начин, същевременно става част от една уста
новена система на законодателство. Включва
нето му в нея би било тромаво и бавно, ако
се очаква синхронизацията в уредбата да се
постигне единствено по пътя на приемането
на отделни закони за изменение и допълнение
на съответен закон. В настоящия случай няма
съмнение, че се приема нов закон – Закон за
държавния бюджет на Република България за
2011 г., и няма пречка в неговите заключител
ни разпоредби да се включат промени в други
действащи нормативни актове. Още повече
между ежегодния закон за държавния бюджет
и другите финансови закони съществува особен
тип връзка – чрез него се осигурява тяхното
действие. Тъкмо тази особена връзка обосно
вава и възможността посредством преходните
и заключителните разпоредби на ежегодните
закони за държавния бюджет да се осигури
необходимият синхрон между тях и останалото
финансово законодателство.
Член 17 от Закона за филмовата индустрия
урежда конкретен аспект от разходната част на
ежегодния държавен бюджет и има действие
единствено в рамките на бюджетната процеду
ра. От гледна точка на отрасловия си характер
той е част от материята на бюджетното право.
Неговото действие се проявява именно с оглед
изготвянето и приемането на ежегодния закон за
държавния бюджет. Следователно няма пречка
в рамките на дебатите по изготвянето и прие
мането на законопроекта за държавния бюджет
на Република България за съответната година
както Министерският съвет, така и народните
представители да правят предложение за из
менение на тази разпоредба, включително да
се внасят промени в текстове на закони, които
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имат за предмет бюджетни приходи и разходи,
чрез преходните и заключителните разпоредби
на ежегодните закони за държавния бюджет
на Република България.
3. В искането се поддържа, че правила, които
не са се съдържали в приетия на първо гласу
ване законопроект, не могат да се включват в
него впоследствие, защото те няма да извървят
нормалния за приемането им път, установен в
чл. 88, ал. 1 от Конституцията. Конституцион
ният съд се е произнасял по искания за уста
новяване противоконституционност на закони
на основание неспазване на изискването на
чл. 88, ал. 1 от Конституцията, според който
законите се обсъждат и приемат на две гла
сувания, включително и на ежегодни закони
за държавния бюджет на Република България.
Той не намира основание да промени своята
практика (Решение № 14 от 2001 г. по к.д. № 7
от 2001 г.; Решение № 4 от 2002 г. по к.д. № 14
от 2002 г.; Решение № 7 от 2005 г. по к.д. № 1
от 2005 г.; Решение № 5 от 2009 г. по к.д. № 6
от 2009 г.; Решение № 8 от 2010 г. по к.д. № 2
от 2010 г.). Самият характер на правилото на
чл. 88, ал. 1 от Конституцията за обсъждане
и приемане на законите на две гласувания
предопределя и възможността в законите да се
съдържат правила, предложенията за които са
направени между първото и второто гласуване
и са обсъдени и приети в пленарна зала само
на второ гласуване. Второто гласуване на зако
нопроект не би имало съществен смисъл, ако
се ограничи възможността народни представи
тели да правят предложения по установените в
законодателството и парламентарната практика
правила. Да се лиши от подобна възможност
би означавало да се ограничат правомощията
на народния представител, който не е внесъл
законопроект, единствено до гласуване на за
конопроектите. Нещо повече, специално по
отношение на законопроекта за държавния
бюджет народните представители не биха мог
ли да участват по друг начин в обсъждането
му, освен като правят предложения по него,
доколкото единствено Министерският съвет
има право да внася в Народното събрание
законопроекта за държавния бюджет (чл. 88,
ал. 2 от Конституцията).
Необходимо е да се отбележи, че чл. 88,
ал. 1 от Конституцията фиксира решаващите
етапи на процедурата, по която да се приемат
законите в Република България. Като посочва
изрично, че законите се обсъждат и приемат
на две гласувания, той допуска отделни техни
разпоредби да могат да бъдат променяни, респ.
да бъдат внасяни допълнения в законопроекта,
и в хода на обсъжданията им в комисиите меж
ду първото и второто гласуване на съответния
законопроект и след това да бъдат предлагани
за гласуване в пленарна зала. По този начин
приемането на направени между първото и
второто четене на законопроект предложения,
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доколкото се отнасят до отделни разпоредби
и имат конкретно значение, е в синхрон с
разпоредбата на чл. 88, ал. 1 от Конституци
ята. Няма причини същото да не важи и за
ежегодните закони за държавния бюджет (арг.
чл. 21, ал. 1 от Закона за устройството на дър
жавния бюджет).
4. В искането се посочва, че начинът, по който
е приет § 83 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 г., е лишил
народните представители от възможността да
правят други предложения по съдържанието на
чл. 17 от Закона за филмовата индустрия. От
представените стенографски протоколи на На
родното събрание по повод първото и второто
гласуване на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2011 г. и доклада на
Комисията по бюджет и финанси става ясно,
че предложението за него е било направено
от четирима народни представители между
първото и второто четене на законопроекта за
държавния бюджет за 2011 г. То е отразено в
доклада на Комисията по бюджет и финанси,
която го подкрепя. В протокола на комисията
от 25 ноември 2010 г. не е отразено как се е
развила процедурата по обсъждане на това
предложение. Сериозна дискусия по текста
и по начина, по който е внесен, се развива в
пленарната зала при второто гласуване на за
конопроекта. Няколко народни представители
са предложили този текст да отпадне изцяло,
друг – да отпаднат само определени изрази
и думи, но в крайна сметка той е бил приет
така, както е бил предложен от Комисията по
бюджет и финанси.
Конституционният съд застъпва трайно в
практиката си разбирането, че евентуалните
нарушения на установените в Правилника за
организацията и дейността на Народното събра
ние процедурни правила относно приемането
на законите не са основание за установяване
на противоконституционността на съответен
текст на закона (Решение № 3 от 1991 г. по
к.д. № 17 от 1991 г.; Решение № 1 от 1999 г.
по к.д. № 34 от 1998 г.; Решение № 5 от 2003 г.
по к.д. № 5 от 2003 г.). Очевидно в случая
народните представители не са били лишени
от възможността да правят предложения от
носно § 83 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 г. Напротив,
предложения са били направени, по тях се е
състояла дискусия в пленарната зала и след
това текстът е бил гласуван. По този начин
необходимостта от дебат като основополага
що изискване на законодателния процес не
е била елиминирана.
5. Според искането § 83 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2011 г. няма характер на правна норма, а
по-скоро е пожелание. Освен това прилага
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нето є е обвързано със субективна преценка,
нещо, което е недопустимо. Становищата,
които представят различните организации от
филмовите среди, подкрепят това твърдение.
Текстът, който е предмет на искането, гла
си: „Ежегодно в Закона за държавния бюджет
на Република България при възможност се
предвижда:
1. субсидия за агенцията, чийто годишен
размер се определя на база сумата на сред
ностатистическите бюджети за предходната
година съответно до 7 игрални филма, до 14
пълнометражни документални филма и до 160
минути анимация;
2. средства за членски внос в международни
организации, фондове и програми в областта
на филмовата индустрия, в които членува Ре
публика България;
3. средства за издръжка на агенцията.“
Редакцията преди промяната е била: „Еже
годно в Закона за държавния бюджет на Ре
публика България се предвижда:
1. субсидия за агенцията, чийто годишен
размер не може да бъде по-малък от сумата
на средностатистическите бюджети за предход
ната година съответно на 7 игрални филма,
14 пълнометражни документални филма и 160
минути анимация;
2. средства за членски внос в международни
организации, фондове и програми в областта
на филмовата индустрия, в които членува Ре
публика България;
3. средства за издръжка на агенцията.“
Като въвежда в чл. 17 от Закона за филмовата
индустрия израза „по възможност“, законодате
лят извън съмнение внася съществена промяна в
този текст – той преформатира едно действащо
задължение на държавата във възможност, чието
осъществяване зависи от нейната преценка. На
пръв поглед изглежда подобна трансформация
не поставя някакви проблеми. В крайна смет
ка изглежда напълно издържано да се твърди,
че преценката дали конкретно поведение на
държавата ще бъде формулирано като задъл
жение или като възможност, принадлежи на
законодателя. Въпросът обаче е има ли място
подобна логика в контекста на отношенията,
които са предмет на правна уредба в случая и
как тя се вписва в установената от Конститу
цията рамка на правна уредба на отношенията
в сферата на изкуството?
Според Конституционния съд използвана
та в случая от закона формула, за да уреди
отношенията, до които той се отнася, е не
съвместима с характера на тези отношения.
Защото държавата чрез държавния бюджет е
длъжна да осигури издръжката на създадените
от самата нея държавни органи. Неприемливо
е също така в закона тя да въвежда осно
вания да откаже да плаща членски внос в
международни организации, към които е дала
съгласие да се присъедини. Същевременно
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така формулиран текстът на чл. 17 от Закона
за филмовата издръжка влиза в колизия с
чл. 6, ал. 5 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 г., който
задължава Министерския съвет да утвърди
бюджетите на държавните органи в рамките
на утвърдените им разходи. В тази връзка
самият Министерски съвет си дава сметка,
че финансирането на държавен орган не е
плод на преценка, а задължение и в своето
Постановление № 334 от 29 декември 2010 г.
за изпълнение на държавния бюджет на Ре
публика България за 2011 г. (ДВ, бр. 2 от
2011 г.) е предвидил необходимите средства
за издръжка на Изпълнителна агенция „На
ционален филмов център“ и членски внос в
нетърговски организации и дейност. По този
начин изразът „при възможност“ поне в две
от хипотезите, които чл. 17 от Закона за
филмовата индустрия урежда, доколкото до
пуска неустановеност там, където съществува
задължение за определено поведение, внася
объркване в правната уредба и поставя под
съмнение постигането на преследваните с нея
цели. Ето защо на основание чл. 4, ал. 1 от
Конституцията той е недопустим.
Изразът „по възможност“, който използва
чл. 17 от Закона за филмовата индустрия, е
неприемлив и от гледна точка на предписа
нието на чл. 23 от Конституцията. Според
тази разпоредба държавата създава условия за
свободно развитие на изкуствата и го подпо
мага. Текстът дава израз на една дълголетна
традиция, която потвърждава, и я приема за
правилна и изисква отношенията между дър
жавата и българското изкуство и при дейст
ващата Конституция да се развиват по този
модел. Формулирането на подобно изискване
в Конституцията няма друг смисъл освен да
установи едно задължение за държавата по от
ношение развитието на българското изкуство.
Оттук идва и недопустимостта който и да е
закон, в т.ч и ежегодния закон за държавния
бюджет, да разглежда осъществяването и не
осъществяването му като еднакво приемливи
възможности. От друга страна, след като
Конституцията установява едно правило в
обществен интерес, а такъв без съмнение е и
смисълът на чл. 23, сам по себе си този факт
отхвърля възможността за неговата преоцен
ка с помощта на текст на закон. Държавата
няма право да се освобождава със закон от
конституционно установените си задължения.
Заявената в Конституцията квалификация
има по-висша юридическа сила в сравнение
с юридическата сила, с която се ползва даден
закон, и следователно той не е в състояние
да блокира тази квалификация.
Когато чл. 23 от Конституцията казва, че
държавата създава условия за свободно развитие
на изкуството и го подпомага, той изисква от
нея активно поведение. По-специално той я
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задължава да разработва и да развива опреде
лени политики в областта на различните видове
изкуство. Тези политики без съмнение трябва
да се съобразяват с финансовото състояние на
държавата, но то само по себе си не може да
бъде основание за отказ от тяхното провеж
дане. Затова ежегодният закон за държавния
бюджет, който Министерският съвет разработва,
а Народното събрание приема, следва да държи
сметка за изискванията на Конституцията, а
не да представя тяхното осъществяване като
функция на избирателния подход, който той
възприема по едни или други причини.
6. При преценката на конституционосъобраз
ността на § 83 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 г. следва да се
посочи, че той поставя проблеми и в контекста
на взаимоотношенията между законодателната
и изпълнителната власт. Този въпрос се засяга
и обсъжда в становищата на Министерския
съвет и министъра на финансите. И двете за
интересовани страни поддържат, че проблем
със средствата за производство на филми
не може да има, доколкото изпълнителната
власт го е решила и ще го решава. Очевидно
те разбират чл. 17 от Закона за филмовата
индустрия в смисъл, че тъкмо изпълнителната
власт е адресатът на задължението по него,
макар че от редакцията му изглежда по-скоро
адресат да е Народното събрание, доколкото
приема ежегодните закони за държавния
бюджет. Тъй като липсва подлог в текста,
отговорът на въпроса кой е негов адресат,
остава открит. Тази неопределеност има нега
тивен ефект, доколкото допуска на ежегодния
закон за държавния бюджет да се гледа като
на несамостоятелен акт и че изпълнителната
власт е тази, която го привежда в действие.
Постановление № 334 на Министерския съвет
от 2010 г. е подзаконов акт и се издава въз
основа и в изпълнение на закона.
Параграф 83 от преходните и заключи
телните разпоредби на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2011 г. не
изглежда синхронизиран с основните поста
новки на закона. Законодателят е използвал
матрицата на стария текст на чл. 17 от Закона
за филмовата индустрия, но я е запълнил с
друго съдържание – в отменената си редакция
текстът определя минимално ниво на бю
джетната субсидия за производство на филми,
която трябва да се разпредели, а новата раз
поредба въвежда не просто допустима горна
граница, но и формула за разпределение на
бюджетната субсидия. Стриктното тълкуване
на чл. 17 от Закона за филмовата индустрия
оставя впечатлението, че той изисква пред
варително със закона да се определят и ре
зервират средства за филмопроизводство. От
своя страна бюджетното законодателство за
държавния бюджет на Република България
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за 2011 г. по този въпрос следва по-различна
методология – да определи само общия размер
на разходите на Министерството на културата,
който да бъде разпределен от Министерския
съвет по програми. Въобще оспореният текст
в тази си редакция се нуждае от законодател
но прецизиране, за да не бъде източник на
конфликт на компетентности.
По изложените съображения на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Консти
туционният съд
РЕШИ:
Установява противоконституционността
на § 83 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2011 г. (ДВ, бр. 99 от
17 декември 2010 г.).
Съдиите Благовест Пунев и Румен Ненков
са подписали решението с особено мнение.
Председател: Евгени Танчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

по конституционно дело № 22 от 2010 г. на
съдиите Благовест Пунев и Румен Ненков
С искането на групата народни представи
тели едновременно са поставени два въпроса.
Първият е дали при приемането на § 83 от
Закона за държавния бюджет за 2011 г., с кой
то е изменен чл. 17 от Закона за филмовата
индустрия (ЗФИ), е спазена предписаната от
Конституцията парламентарна процедура, и
вторият – дали след изменението съдържанието
на чл. 17 ЗФИ не противоречи на преамбюла
на Основния закон и принципа на правовата
държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Тази
формулировка на искането, съчетана с пра
вомощието по чл. 22, ал. 1, изр. 2 от Закона
за Конституционен съд (ЗКС), обуславя въз
можността за произнасяне в широки рамки.
След като приема, че няма нарушаване на
конституционния ред за приемане на законите,
Конституционният съд би следвало да подложи
на съдържателен анализ променената действаща
редакция на чл. 17 ЗФИ. Особеното в случая
е, че е налице противоконституционност, ко
ято е валидна не само за сегашната, но и за
всички предходни редакции на разпоредбата.
По-същественото е, че след обявяването є от
Конституционния съд не би се създала она
зи законова празнота, която се визира като
предпоставка за проявление на указаното с
тълкувателно решение № 22 по к.д. № 25 от
1995 г. възстановително действие на решенията
на съда, установяващи противоконституцион
ност на закон, с който се отменя или изменя
действащ закон.
С актуалната разпоредба на чл. 17 ЗФИ, а
това важи и за предходните редакции, се търси
постигането на две законодателни цели – пър
вата, да се посочи структурата на бюджета на
Изпълнителна агенция „Национален филмов
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център“, и втората – да се определи предвари
телно размерът на субсидията за киноизкуство
в годишния бюджетен закон. Няма консти
туционна пречка структурата на финансира
ните чрез държавния бюджет дейности да се
регламентира в съответния отраслов закон. И
наистина, след като законодателят е учредил
горепосочената агенция, би било в разрез с
принципа на правовата държава изобщо да
не предвиди средства за осъществяване на
законово възложените є функции, включващи
държавна субсидия за киноизкуство, задълже
ния за членски внос към организации, в които
членува Република България, и издръжка на
самата агенция. Съгласни сме, че е в разрез
с чл. 4, ал. 1 от Конституцията предвижда
нето на такива бюджетни средства да е само
„при възможност“ – липсата на възможност
за бюджетно финансиране може да обуслови
единствено законодателното закриване на
агенцията.
От друга страна, както действащата, така и
предходните редакции на чл. 17 ЗФИ обслужват
и една противоконституционна цел – предва
рително да създадат методика (алгоритъм) за
определяне на конкретния размер на годишната
бюджетна субсидия за киноизкуство, която
задължително трябва да залегне във всеки
последвал закон за държавния бюджет. Дър
жавният бюджет съставлява финансов план
от изключително важно значение за живота
на обществото, поради което по силата на
самата Конституция (чл. 84, т. 2) всяка година
се приема от Народното събрание със закон.
Размерът на бюджетните субсидии обаче не
може да бъде предрешен, тъй като зависи от
състоянието на икономиката и приоритетните
нужди на обществото в определен момент.
Затова, когато приема годишния държавен
бюджет, Народното събрание не може да бъде
задължено от друг, трайно действащ закон да
включи отделно перо за субсидия с предва
рително фиксиран размер. Нима в условията
на тежка икономическа криза, природно бед
ствие или военен конфликт, когато животът и
здравето на много хора са поставени в риск,
разходите за преодоляване на социалното
бедствие ще бъдат определени едва след като
по установената в ЗФИ методика се отдели
предварително фиксираният финансов ресурс
за субсидиране на киноизкуството. Такава
привилегия, очевидно резултат на лобиране за
корпоративни интереси, е несъвместима със
социалния характер на държавата и справед
ливостта, обявени за основополагащи ценности
с преамбюла на Конституцията.
Наистина с чл. 23, ал. 1 от Конституцията
държавата е поела ангажимента да подпомага
изкуствата, включително и чрез бюджетното
им субсидиране. Подходът обаче, преценяван
и в светлината на равенството пред закона
по смисъла на чл. 6, ал. 2, изр. 1 от Консти
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туцията, трябва да се основава на еднакво
правно третиране на еднаквите. В тази връзка
няма основание киноизкуството да се ползва
с предимство спрямо останалите видове из
куства – театрално, оперно, балетно, цирково,
изобразително, архитектурно и т.н.
В заключение – при ежегодното приемане на
бюджетния закон носителят на законодателната
власт не може да бъде обвързан и ограничаван
по отношение на конкретния размер на бю
джетните кредити от друг равен по степен акт,
какъвто е отрасловият закон. Това е възможно
само чрез по-висш по степен нормативен акт,
какъвто единствено е Конституцията, а по си
лата на нейния чл. 5, ал. 4 и ратифицираните,
обнародваните и влезлите в сила международни
договори. Принципното противоречие на чл. 17
ЗФИ с Основния закон, валидно и за предход
ните му редакции, би могло да се отстрани от
Конституционния съд, като се обяви противо
конституционност на частта от неговата точка 1,
която определя методологията за определяне
на размера на бюджетната субсидия за кино
изкуство. Тази част текстуално гласи: „чийто
годишен размер се определя на база сумата на
средностатистическите бюджети за предходната
година съответно до 7 игрални филма, до 14
пълнометражни документални филма и до 160
минути анимация“. В резултат на произнасяне
на Конституционния съд в посочения смисъл
текстът на чл. 17, т. 1 ЗФИ би останал да действа
само относно частта от него, която предвижда
субсидия за агенцията, без предварително да се
фиксира по определена в закона методология
нейният размер. С това не би се създала праз
нота в правото, за да се постави въпросът за
възстановяване на действието на разпоредбата
в предишната є редакция.
Нелогично и дори абсурдно е това, че с на
стоящото конституционно решение за сметка на
обезсилването на една противоконституционна
разпоредба се възкресява прилагането на друга,
също така противоконституционна разпоредба.
В този контекст не би могло да се приеме, че
предлаганото с особеното мнение произнасяне
на Конституционния съд е извън рамките на
заявения петитум с искането – чл. 22, ал. 1,
изр. 1 ЗКС, тъй като само по посочения начин
би могло да се избегне негативният ефект от
възстановяване на предходната редакция на
чл. 17, т. 1 ЗФИ, засегната от идентичен порок,
обосноваващ противоконституционност, като
актуалния текст на разпоредбата. Без съмне
ние предходната редакция е привлекателна за
всички, които професионално се занимават с
киноизкуство, но е в разрез с конституционно
установената йерархия на нормативните актове,
със защитаваните от Конституцията обществени
интереси и справедливост.
Допълнително може само да се отбележи,
че старата методология за определяне на ми
нималния годишен размер на субсидията за ки
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ноизкуство на базата на средностатистическите
бюджети за предходната година – съответно на 7
игрални филма, 14 пълнометражни документал
ни филма и 160 минути, съвсем не прави този
обем на производство на филми задължите
лен. Напротив, според нея колкото по-малко
е количеството на произведените филми през
годината, толкова по-голям трябва да бъде
размерът на минималното бюджетно финанси
ране за филмопроизводство през следващата.
С други думи, по-ниската производителност на
потребителите на бюджетни средства с посо
ченото предназначение е изгодна точно за тях,
защото биха получили повече пари в бъдеще.
Предписаното от ЗФИ е обречено да не бъде
удовлетворено от бюджетните закони и точно
това е ставало на практика през целия период
след създаването на разпоредбата на чл. 17,
т. 1 ЗФИ. От това автоматически произтича
обективен риск за правната сигурност, чувството
за справедливост и нивото на правосъзнание
на гражданите, т.е. накърняване на принципа
на правовата държава по смисъла на чл. 4,
ал. 1 от Конституцията. С настоящото решение
Конституционният съд пропусна възможността
сам да отстрани тази вредоносна ситуация,
вместо да предоставя на законодателя да на
мери правилния изход от нея.
Конституционни съдии: Благовест Пунев
Румен Ненков
4347
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86
ОТ 7 АПРИЛ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 320 на Министерския съвет от 2010 г. за
одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за
присъединяването на Република България
към Шенгенското пространство (обн., ДВ,
бр. 1 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 9, 15 и 20 от
2011 г.; попр., бр. 25 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

„

§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 11 числото „60 000“ се заменя с
„57 000“.
2. Създава се т. 11а:
11а. Изготвяне на ко Областният уп 3 000
личествено-стойностни равител на об
сметки и проект за стро ласт Бургас
ително-ремонтни дей
ности на ГКПП – Мал
ко Търново.

Заключителни разпоредби
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на глав
ния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85
ОТ 7 АПРИЛ 2011 Г.

за допълнение на Постановление № 334 на
Министерския съвет от 2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2011 г. (ДВ, бр. 2 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 55, ал. 1, т. 1 след думата „ле
чение“ се поставя запетая и се добавя „в т.ч.
осигуряване на лекарствени продукти при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни интервенции при па
циенти с вродени коагулопатии“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 16
март 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4593
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Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4594

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
ОТ 7 АПРИЛ 2011 Г.

за отменяне на Постановление № 89 на Министерския съвет от 2009 г. за заемообразно
осигуряване на средства за плащания по
договори по Програма ФАР, управлявани
от изпълнителните агенции по Програма
ФАР към Министерството на финансите и
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството (ДВ, бр. 32 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Отменя се Постановление № 89 на
Министерския съвет от 2009 г. за заемообраз
но осигуряване на средства за плащания по
договори по Програма ФАР, управлявани от
изпълнителните агенции по Програма ФАР
към Министерството на финансите и Минис
терството на регионалното развитие и благо
устройството.

“

“
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Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

4595

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88
ОТ 7 АПРИЛ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 324 на Министерския съвет от 2003 г. за
промяна на категорията на железопътни
линии и участъци от железопътни линии и
за преустановяване експлоатацията на железопътни линии (ДВ, бр. 2 от 2004 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2, ал. 2 след думите „по ал. 1“
се поставя запетая, добавя се „за демонтира
нето на съоръженията, от които се състоят
железопътните линии, и за извършването на
всички действия, свързани с демонтирането
(технически, юридически, екологични и други
действия)“ и се поставя запетая.
§ 2. Създават се чл. 3 – 5:
„Чл. 3. Министърът на финансите да оси
гури допълнителна субсидия за Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ за
демонтиране на съоръженията, от които се
състоят железопътните линии по чл. 1 и 2,
както и за извършване на възстановителни,
рекултивационни и други дейности.
Чл. 4. Условията, редът и сроковете за
предоставяне на средствата по чл. 3, както и
контролът по тяхното разходване се уреждат
с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за же
лезопътния транспорт.
Чл. 5. Генералният директор на Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ да
утвърди проектите за демонтаж, възстанови
телни, рекултивационни и други дейности,
свързани със закриването, след получаване
на положително становище от министъра
на финансите, министъра на транспорта, ин
формационните технологии и съобщенията,
министъра на земеделието и храните, минис
търа на околната среда и водите и министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и
след осигуряване на необходимите средства
по чл. 4.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4596
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89
ОТ 7 АПРИЛ 2011 Г.

за създаване на Национален съвет по миграционна политика
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Създава Национален съвет по миг
рационна политика.
Чл. 2. Съставът на съвета по чл. 1 се определя
с Правилника за организацията и дейността на
Националния съвет по миграционна политика.
Чл. 3. Приема Правилник за организацията
и дейността на Националния съвет по мигра
ционна политика.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 21 от Закона за администрацията.
§ 2. Поименният състав на Националния
съвет по миграционна политика се определя
в едномесечен срок от влизането в сила на
постановлението.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
и министър на вътрешните работи.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Националния
съвет по миграционна политика
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С правилника се уреждат организа
цията и дейността на Националния съвет по
миграционна политика (НСМП), наричан понататък „съвета“.
Чл. 2. Съветът e колективен орган, изпълня
ващ функции по реализирането на миграционна
та политика на правителството. Той организира
и контролира изпълнението на Националната
стратегия в областта на миграцията, убежището
и интеграцията (2011 – 2020) и осигурява коор
динацията в дейността на държавните органи,
органите на местното самоуправление, непра
вителствените и международните организации
на територията на страната по въпросите на
миграцията.
Раздел II
Структура
Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател,
секретар и членове.
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(2) Председател на съвета е заместник ми
нистър-председателят и министър на вътреш
ните работи.
(3) Членове на съвета са:
1. заместник-министър на правосъдието;
2. заместник-министър на външните работи;
3. заместник-министър на труда и социал
ната политика;
4. заместник-министър на здравеопазването;
5. заместник-министър на образованието,
младежта и науката;
6. председателят на Държавната агенция за
бежанците;
7. председателят на Държавната агенция за
българите в чужбина;
8. изпълнителният директор на Агенцията
за социално подпомагане;
9. изпълнителният директор на Агенцията
по заетостта;
10. председателят на Националния статис
тически институт;
11. заместник-председател на Държавна
агенция „Национална сигурност“;
12. секретарят на Националната комисия за
борба с трафика на хора;
13. директорът на Главна дирекция „Гранична
полиция“ на Министерството на вътрешните
работи;
14. директорът на дирекция „Миграция“ на
Министерството на вътрешните работи;
15. председателят на Управителния съвет
на Националното сдружение на общините в
Република България;
16. представител на Министерството на
финансите.
(4) При изпълнението на функциите си съ
ветът се подпомага експертно, организационно
и технически от секретариат.
(5) Председателят може да привлича като
консултанти в работата на съвета представители
на академичните среди, експерти от държавната
администрация, международни организации,
неправителствени организации и национално
представителните организации на работодате
лите и на работниците и служителите.
Чл. 4. (1) Поименният състав на членове
те на съвета, на секретаря и на секретариата
се определят със заповед на председателя по
предложение на ръководителите на съответното
министерство, ведомство или организация по
чл. 3, ал. 3.
(2) При промяна в служебното положение
правомощията или функциите на член на съвета
ръководителят на съответното министерство,
ведомство или организация по чл. 3, ал. 3
в едномесечен срок прави предложение до
председателя за промяна в поименния състав
на съвета.
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Раздел III
Функции
Чл. 5. Националният съвет по миграционна
политика:
1. отговаря за реализирането на националната
политика в областта на миграцията в съответ
ствие с международните норми и принципи,
европейските политики и Националната стра
тегия в областта на миграцията, убежището и
бежанците (2011 – 2020);
2. след обсъждане внася в Министерския
съвет годишните планове за изпълнение на
Националната стратегия в областта на мигра
цията, убежището и бежанците (2011 – 2020);
3. след обсъждане внася в Министерския
съвет годишен доклад за дейността на съвета
за предходната година;
4. при необходимост предлага на Министер
ския съвет промени в Националната стратегия в
областта на миграцията, убежището и бежанците
(2011 – 2020) заедно с мотиви към тях;
5. осъществява контрол по изпълнението на
миграционната политика;
6. обсъжда проекти на нормативни актове
в областта на миграцията;
7. приема експертни становища при реша
ването на случаи, съставляващи фактическа и
правна сложност;
8. координира сътрудничеството с местни и
с международни институции и организации за
предоставяне на техническа помощ в областта
на миграцията и убежището;
9. разглежда и обсъжда програми и ини
циативи за укрепване на административния
капацитет на служителите, работещи в областта
на миграцията, интеграцията и убежището;
10. разглежда и обсъжда изготвените от
изследователски институции и академичните
среди миграционни изследвания.
Чл. 6. (1) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. свиква заседанията и предлага дневния ред;
3. ръководи заседанията и цялостната работа
на съвета;
4. организира и контролира изпълнението
на решенията на съвета;
5. подписва протоколите от заседанията на
съвета;
6. има право да иска от членовете на съвета
информация по всички въпроси в областта на
миграцията, убежището и интеграцията, както
и да им предоставя такива при поискване от
тяхна страна.
(2) В отсъствие на председателя неговите
функции се изпълняват от секретаря или от
оправомощен от председателя член на съвета.
Чл. 7. Секретарят на съвета:
1. организира подготовката на заседанията;
2. координира изпълнението на взетите
решения;
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3. подготвя проекта на дневен ред за засе
данията на съвета;
4. организира провеждането на заседанията
на съвета и осигурява необходимите материали
за тях;
5. осъществява връзката и координацията
между членовете на съвета;
6. изпълнява функциите на председателя при
негово отсъствие и подписва протоколите от
заседанията на съвета.
Чл. 8. (1) Членовете на съвета:
1. участват в заседанията на съвета, гласуват
и осигуряват необходимата за дейността му
информация и експертна помощ по конкретни
въпроси от тяхна компетентност;
2. се задължават да не разпространяват
предоставената им информация във връзка
с работата на съвета преди официалното є
оповестяване.
(2) Участието на членовете в работата на
съвета е лично и те могат да бъдат замествани
от други лица само по изключение и с предва
рително информиране на секретаря на съвета.
(3) При разглеждане на въпроси, свързани
с компетенциите на държавни институции,
непредставени в съвета, техни представители
могат да бъдат канени на заседанията, без да
участват във вземането на решения.
(4) На заседанията на съвета могат да бъ
дат канени и представители на международни
организации, имащи отношение към миграци
онната политика, без да участват във вземането
на решения.
Чл. 9. (1) Секретариатът на съвета:
1. изготвя проекти на годишен план за из
пълнение на Националната стратегия в облас
тта на миграцията, убежището и интеграцията
(2011 – 2020), който се разглежда от съвета;
2. изготвя проекта на годишен доклад за
дейността на съвета, който се разглежда от
съвета;
3. организира изготвянето на експертни
становища при решаването на случаи, съста
вляващи фактическа и правна сложност;
4. организира изготвянето на миграционни
изследвания в сътрудничество с изследователски
институции и академичните среди;
5. подпомага секретаря при осъществяването
на функциите му по чл. 7;
6. изпраща дневния ред до членовете на
съвета в срок най-малко 5 работни дни преди
насроченото заседание;
7. осигурява воденето на протокол на за
седанията.
(2) Документацията на съвета се съхранява
от секретариата.
Чл. 10. Към съвета могат да се създават
работни групи, в които да участват експерти от
министерствата, ведомствата и организациите
по чл. 3, ал. 3, както и представители на други
ведомства и организации.
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Раздел IV
Организация на дейността
Чл. 11. (1) За осъществяване на своята дей
ност съветът провежда редовни и извънредни
заседания по предварително обявен дневен ред.
(2) Редовните заседания на съвета се про
веждат най-малко два пъти годишно.
(3) По предложение на председателя или на
1/3 от членовете на съвета могат да се свикват
и извънредни заседания.
(4) При спешно възникнали въпроси по
преценка на председателя съветът може да
приема решения по определени въпроси и
неприсъствено извън заседанията по ал. 1. В
тези случаи вотът се осъществява чрез писмено
уведомяване на секретариата и решенията се
приемат с обикновено мнозинство.
Чл. 12. (1) Редовните заседания на съвета
се провеждат съгласно дневен ред, одобрен от
председателя.
(2) Дневният ред и всички материали за
заседанията се изпращат на всички членове
на съвета най-малко 5 работни дни преди ре
довното заседание.
(3) Всеки член на съвета може да прави пред
ложения за включване на допълнителни точки в
дневния ред чрез секретаря на съвета най-късно
3 дни преди редовното заседание.
Чл. 13. (1) При извънредни заседания
дневният ред и материалите се изготвят от
членовете, поискали свикването му, и се из
пращат заедно със съобщението за провеждане
на заседанието.
(2) Всеки член на съвета може да прави
предложения за включване на допълнителни
точки в дневния ред чрез секретаря на съвета
най-късно в деня на извънредното заседание.
Чл. 14. По изключение на заседанията могат
да се разглеждат въпроси, които не са вклю
чени в дневния ред и за които членовете на
съвета не са уведомени, но изискват спешно
разглеждане.
Чл. 15. (1) Заседанията на съвета се про
веждат, ако на тях присъстват не по-малко от
половината от членовете. При липса на кворум
председателят насрочва ново заседание.
(2) Решенията на съвета се вземат с обик
новено мнозинство от присъстващите на засе
данието членове на съвета.
(3) При невъзможност лично да участва и
да упражни правото си на глас всеки член на
съвета може писмено да изрази своя вот.
Чл. 16. (1) За всяко заседание на съвета се
съставя протокол, който се подписва от пред
седателя и от секретаря.
(2) Протоколите от заседанията се изпращат
на членовете на съвета в двуседмичен срок.
(3) В случаите по чл. 11, ал. 4 протоколите се
изпращат на членовете на съвета в тридневен срок.
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Чл. 17. Материално-техническото осигуря
ване на секретариата се осъществява от Ми
нистерството на вътрешните работи.
Чл. 18. Председателят на съвета внася в
Министерския съвет годишен доклад за дей
ността за предходната година.
Чл. 19. За своята дейност в съвета членовете
не получават възнаграждение.
Чл. 20. Съветът периодично публикува инфор
мация за дейността си, анализи, изследвания и
други материали на официалната интернет стра
ница на Министерството на вътрешните работи.
4597

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90
ОТ 7 АПРИЛ 2011 Г.

за допълнение на Наредбата за заплащането на
правната помощ, приета с Постановление № 4
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 5 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 22 след думите „граждански от
ветник“ се поставя запетая и се добавя „както
и за правна помощ, предоставена от резервен
защитник“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4598

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91
ОТ 7 АПРИЛ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Националния
съвет по наркотичните вещества, приет с
Постановление № 10 на Министерския съвет
от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 86 от 2004 г., бр. 78 и 96 от 2005 г.,
бр. 49 от 2006 г., бр. 45 и 93 от 2009 г., бр. 5
от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „двама“ се заменя с „трима“.
2. В ал. 3 думата „Специализираната“ се
заменя с „Националната“.
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Членове на съвета от заинтересува
ните министерства и ведомства са:
1. заместник-министър на финансите;
2. заместник-министър на образованието,
младежта и науката;
3. заместник-министър на икономиката,
енергетиката и туризма;
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4. заместник-министър на труда и социал
ната политика;
5. заместник-министър на външните работи;
6. заместник-министър на отбраната;
7. заместник-министър на земеделието и
храните;
8. заместник-министър на транспорта, ин
формационните технологии и съобщенията;
9. заместник-министър на физическото въз
питание и спорта;
10. директорът на Агенция „Митници“;
11. директорът на Главна дирекция „Борба
с организираната престъпност“ на Министер
ството на вътрешните работи;
12. директорът на Главна дирекция „Кри
минална полиция“ на Министерството на въ
трешните работи;
13. заместник-председателят на Държавната
агенция за закрила на детето;
14. директорът на Националния център по
наркомании;
15. директорът на дирекция „Национален
фокусен център за наркотици и наркомании,
проучвания, информация“ към Националния
център по наркомании;
16. изпълнителният директор на Изпълни
телната агенция по лекарствата;
17. секретарят на Централната комисия за
борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните към Минис
терския съвет;
18. директорът на дирекция „Наркотични
вещества“ на Министерството на здравеопаз
ването.“
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. В зависимост от въпросите, включени
в дневния ред, в заседанията на съвета могат
да участват и представители на юридически
лица с нестопанска цел, на лечебни заведения,
регистрирани по Закона за лечебните заведения,
и на други организации.“
§ 4. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) В заседанията на съвета участват
утвърдените от Националния съвет по нарко
тичните вещества национални координатори
по наркотиците.
(2) Националните координатори по ал. 1
изпълняват следните функции:
1. отговарят за координирането и изпълнени
ето на дейностите по намаляване на търсенето
и предлагането на наркотични вещества;
2. координират изпълнението на национална
стратегия за борба срещу злоупотребата с нар
котични вещества и срещу незаконния трафик
с наркотични вещества и прекурсори;
3. координират изпълнението на задължени
ята, произтичащи от международни договори
и споразумения, по които Република България
е страна.
(3) Националните координатори по нарко
тиците отчитат дейността си пред съвета.“
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§ 5. В чл. 6 ал. 1 се правят следните из
менения:
1. В т. 3 думата „ръководи“ се заменя с
„координира“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. координира дейността на общинските
съвети по наркотични вещества по чл. 15, ал. 1
ЗКНВП и на комисиите по наркотични веще
ства по чл. 15, ал. 5 ЗКНВП.“
§ 6. Наименованието на раздел ІV се из
меня така:
„Общински съвети по наркотичните веще
ства и превантивни информационни центрове“.
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думата „областният“ се заменя с
„общинският“.
3. В ал. 3 думата „областния“ се заменя с
„общинския“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В зависимост от въпросите, включени в
дневния ред, в заседанията на общинския съвет
по наркотичните вещества могат да участват и
председатели на комисиите по наркотичните
вещества по чл. 15, ал. 5 ЗКНВП в общините
от съответната област, както и представители
на неправителствени и други организации.“
§ 8. В чл. 16, ал. 1 думата „Областният“ се
заменя с „Общинският“.
§ 9. В чл. 17, ал. 1 думата „Съветът“ се
заменя с „Общинският съвет по наркотичните
вещества“.
§ 10. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Общинските съвети по наркотичните
вещества:
1. разработват, осигуряват и координират
изпълнението на общинските стратегии и
програми за борба срещу злоупотребата с
наркотични вещества в общините;
2. ръководят и контролират дейността на
превантивните информационни центрове чрез
председателя на общинския съвет по нарко
тичните вещества;
3. предлагат чрез кмета на съответната
община осигуряване на финансови средства в
общинския бюджет за изпълнение на общин
ските програми по т. 1.“
2. В ал. 2 думата „областните“ се заменя с
„общинските“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 11. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „областните“ се заменя с
„общинските“.
2. В ал. 2 думата „областните“ се заменя с
„общинските“ и накрая се добавя „на съответ
ната община“.
§ 12. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се из
меня така:
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„(1) Общинските съвети на общините, които
не са административни центрове на области,
могат да създават комисии по наркотичните
вещества, които се финансират със собствени
средства от общинските бюджети.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Общинските съвети по ал. 1, които са
създали комисия по наркотичните вещества,
приемат правила за работата є.“
§ 13. Член 24 се отменя.
§ 14. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „както и“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „областните“ се заменя с
„общинските“.
3. В ал. 4 след думите „При изпълнение на“
се добавя „стратегиите и“ и думата „областните“
се заменя с „общинските“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4599

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92
ОТ 7 АПРИЛ 2011 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В наименованието и в член единствен
от Постановление № 351 на Министерския
съвет от 2006 г. за приемане на Правилник за
устройството и дейността на Националния съвет
за сътрудничество по етническите и демограф
ските въпроси към Министерския съвет (ДВ,
бр. 2 от 2007 г.) думите „Националния съвет за
сътрудничество по етническите и демографските
въпроси“ се заменят с „Националния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграци
онните въпроси“.
§ 2. В Правилника за устройството и дей
ността на Националния съвет за сътрудничество
по етническите и демографските въпроси към
Министерския съвет, приет с Постановление
№ 351 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 2 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 от
2007 г., бр. 53 от 2008 г., бр. 78 от 2009 г. и
бр. 5 от 2011 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В наименованието и навсякъде в пра
вилника думата „демографските“ се заменя с
„интеграционните“.
2. В чл. 1, ал. 2 думите „и/или демограф
ското развитие“ се заличават.
3. В чл. 2 т. 6 и 7 се отменят.
4. В чл. 3:
а) в т. 6 думите „устойчиво и хармонично
демографско развитие, както и“ се заличават;

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

б) точка 7 се отменя;
в) досегашната т. 8 става т. 7 и в нея думата
„равноправно“ се заличава;
г) създава се нова т. 8:
„8. координира и контролира изпълнението и
осъществява текущ мониторинг на Националния
план за действие по инициативата „Десетилетие
на ромското включване 2005 – 2015 г.“ и на ан
гажиментите на всички държавни институции
съобразно функционалната им компетентност,
свързани с Десетилетието на ромското включ
ване;“
д) точка 9 се отменя;
е) досегашните т. 10 – 15 стават съответно
т. 9 – 14.
5. В чл. 4, т. 4 запетаята след думите „меж
дуетническите отношения“ се заменя със съюза
„и“, а думите „или на демографското развитие“
се заличават“.
6. В чл. 5:
а) в ал. 6:
аа) създава се нова т. 3:
„3. представител на министъра по управление
на средствата от Европейския съюз;“
бб) досегашните т. 3 – 6 стават съответно
т. 4 – 7;
б) в ал. 11 думите „съветник или експерт
към политическия кабинет на заместник ми
нистър-председателя по ал. 2“ се заменят с
„държавен служител в администрацията на
Министерския съвет“.
7. В чл. 6, ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. е Национален координатор на инициа
тивата „Десетилетие на ромското включване
2005 – 2015 г.“;“
б) досегашните т. 2 – 6 стават съответно
т. 3 – 7.
8. В чл. 8, ал. 3:
а) създава се нова т. 3:
„3. представителят на министъра по упра
вление на средствата от Европейския съюз;“
б) досегашната т. 3 става т. 4;
в) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите
„т. 5 и 6“ се заменят с „т. 6 и 7“.
9. В чл. 11, ал. 2 се създава т. 12:
„12. осъществява: подготовката, внасянето
и одобряването на позиции, анализи, доклади,
информации и други документи в областта на
етническите въпроси във връзка с участието
на Република България в работата на инсти
туции, работни групи, комитети и форуми на
Съвета на Европейския съюз, Европейската
комисия, Съвета на Европа, Организацията
на обединените нации и др. и участието в
тях със свои представители (съгласно По
становление № 85 на Министерския съвет
от 2007 г. за координация по въпросите на
Европейския съюз).“
10. В чл. 14, ал. 3, т. 1 думите „Земеделие
и гори“ се заменят със „Земеделие“.
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§ 3. В приложение № 2 към чл. 53, ал. 1
и чл. 54, ал. 1 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата адми
нистрация, приет с Постановление № 229 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15,
25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г. и бр. 15 и 35 от
2011 г.), се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „449“ се за
меня с „452“.
2. На ред „Секретариати на съвети към Ми
нистерския съвет числото „21“ се заменя с „24“.
3. Думите „Секретариат на Националния
съвет за сътрудничество по етническите и
демографските въпроси 2“ се заменят със
„Секретариат на Националния съвет за сътруд
ничество по етническите и интеграционните
въпроси 5“.
§ 4. В чл. 4, ал. 2 от Постановление № 4
на Министерския съвет от 2005 г. за създаване
на Център за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства
(обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40
от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 2010 г.)
думите „Националния съвет за сътрудничество
по етническите и демографските въпроси“ се
заменят с „Националния съвет за сътрудни
чество по етническите и интеграционните
въпроси“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Дейността по етническите въпроси
преминава от Министерството на труда и
социалната политика към администрацията
на Министерския съвет, осигурена с 3 щатни
бройки.
§ 6. Служебните правоотношения със слу
жителите на Министерството на труда и
социалната политика, които осъществяват
функции в областта на етническите въпроси
и които преминават към администрацията на
Министерския съвет, се уреждат при условията
и по реда на чл. 87а от Закона за държавния
служител и в съответствие с устройствените
правилници на двете администрации.
§ 7. Министърът на финансите да извърши
необходимите корекции по бюджетите на Ми
нистерството на труда и социалната политика
и на администрацията на Министерския съвет
считано от датата на влизане в сила на поста
новлението.
§ 8. Министърът на труда и социалната по
литика в двуседмичен срок от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“ да
внесе в Министерския съвет проект на акт за
изменение на Устройствения правилник на Ми
нистерството на труда и социалната политика.
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§ 9. Отменя се Решение № 756 на Министер
ски съвет от 2009 г. за определяне функциите
на Националния координатор на инициати
вата „Десетилетие на ромското включване
2005 – 2015 г.“.
§ 10. Отменя се т. 4 от решението по Про
токол № 18 от заседанието на Министерския
съвет на 12 май 2010 г.
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93
ОТ 8 АПРИЛ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, одобрена с
Постановление № 242 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г. ; изм. и
доп., бр. 117 от 2002 г. , бр. 91 от 2005 г., бр. 35
от 2007 г.; попр., бр. 42 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1, ал. 5 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „За подаване и разглеждане на заявка:
а) за издаване на сертификат – 500 лв.;
б) за удължаване срока на действие на
сертификат относно лекарствен продукт за
педиатрична употреба – 400 лв.“
2. В т. 2 буква „б“ се отменя.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. За издаване на сертификат за допълни
телна закрила:
а) относно лекарствен продукт – 50 лв.;
б) относно лекарствен продукт за педиа
трична употреба – 50 лв.“
4. В т. 5 се създава буква „е“:
„е) за започната шеста година относно
лекарствен продукт за педиатрична употре
ба – 2500 лв.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В т. 3:
а) в буква „а“ числото „150“ се заменя с „80“;
б) в буква „б“ числото „80“ се заменя с „40“;
в) в буква „в“ числото „240“ се заменя със
„120“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. Публикация в Официалния бюлетин
на регистриран дизайн – за всяко изображе
ние – 40 лв.“
3. Създава се нова т. 7:
„7. Отложена публикация:
а) за един дизайн – 60 лв.;
б) за всеки следващ дизайн – 30 лв.;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

в) за комплект или композиция – 100 лв.“
4. Досегашните т. 7, 8 и 9 стават съответно
т. 8, 9 и 10.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 числата „200“, „400“, „60“ и „120“ се
заменят съответно със „150“, „350“, „40“ и „100“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. Подаване на опозиция
400
800;“
в) в т. 7 след думата „Публикация“се добавя
„на регистрирана марка“;
г) в т. 9 се създава буква „в“:
„в) решения на отдела
по опозиции
180
180;“
д) точка 10 се изменя така:
„10. Разглеждане на искания за:
а) заличаване на регистрация 400
400
б) отмяна на регистрация
350
350
в) заличаване на регистрация при
установена недобросъвестност 100
100;“
е) в т. 11 след думата „услугите“ се добавя
„на регистрирана марка“;
ж ) точки 12 и 13 се отменят.
2. В ал. 2:
а) точки 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. Заявяване и експертиза:
а) за регистрация на географско
означение
200
б) за вписване на последващ
ползвател на географско
означение
200
2. Регистрация и вписване на
първи ползвател
40
3. Вписване на последващ
ползвател
40“.
3. В ал. 3 се създава т. 6:
„6. Препращане на заявка
за марка на Европейския съюз 60“.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. Продължаване на срок за сключване на
споразумение при подадена опозиция:
а) за първо продължение – 30 лв.;
б) за второ продължение – 80 лв.“
2. Досегашните т. 2 – 11 стават съответно
т. 3 – 12.
Преходна разпоредба
§ 5. (1) По постъпилите заявки и искания, по
които дължимите такси са платени до влизането
в сила на постановлението, не се досъбират и
не се връщат суми.
(2) По постъпилите заявки и искания, по кои
то дължимите такси не са платени до влизането
в сила на постановлението, се заплащат такси
в размерите, определени в постановлението.
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Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94
ОТ 8 АПРИЛ 2011 Г.

за приемане на Наредба за мястото и начина
на нанасяне на уникалната идентификация
на взривните вещества за граждански цели
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за мястото
и начина на нанасяне на уникалната иденти
фикация на взривните вещества за граждански
цели.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за мястото и начина на нанасяне на уникалната идентификация на взривните вещества
за граждански цели
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят мястото
и начинът на нанасяне на уникалната иден
тификация на взривните вещества за граж
дански цели.
Чл. 2. (1) Лицето, получило разрешение за
производство на взривни вещества за граж
дански цели, нанася уникална идентификация
съгласно приложение № 1 към чл. 29 и 44 от
Закона за оръжията, боеприпасите, взривните ве
щества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ)
върху всяко произведено взривно вещество,
включително до най-малката производствена
опаковка. Когато взривните вещества са обект
на по-нататъшна производствена обработка,
върху тях не се нанася нова уникална иден
тификация, освен ако предишната е заличена
или не се разчита ясно.
(2) Идентификацията по ал. 1 се закрепва
стабилно върху изделието по начин, който не
позволява нарушаването или заличаването є.
Данните съгласно приложение № 1 към чл. 29
и 44 ЗОБВВПИ, идентифициращи изделието,
трябва да се разчитат лесно.
Чл. 3. Изискванията на чл. 2 не се прилагат:
1. когато взривните вещества са произведе
ни за износ и имат поставена идентификация
в съответствие с изискванията на държавата
вносител, което позволява взривните вещества
да бъдат проследявани;
2. за взривни вещества, които се транспорти
рат и доставят непакетирани в камиони помпи
за директно зареждане в сондаж;
3. за взривни вещества, които се изработват
на взривната площадка и се зареждат веднага
след производството им.
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Раздел II
Място и начин на нанасяне на уникалната
идентификация на взривните вещества за
граждански цели
Чл. 4. (1) Уникалната идентификация на па
тронираните взривни вещества или на взривни
вещества в чували може да бъде самозалепващ
се етикет или да бъде отпечатана върху всеки
патрон или чувал. Върху всяка каса с патрони
се поставя съответният етикет.
(2) Лицето, получило разрешение за произ
водство на взривни вещества за граждански цели,
може да използва пасивни инертни електронни
устройства, прикрепени върху всеки патрон или
всеки чувал, и съответно устройство за всяка
каса с патрони.
Чл. 5. Уникалната идентификация на опа
кованите двукомпонентни взривни вещества
може да бъде самозалепващ се етикет или да
бъде отпечатана върху всяка малка опаковка,
съдържаща два компонента.
Чл. 6. (1) Уникалната идентификация на
обикновените капсул-детонатори или фитили
може да бъде самозалепващ се етикет или да
бъде отпечатана или щампована върху външ
ната обвивка на детонатора. Върху всяка каса
с детонатори или фитили се поставя съответ
ният етикет.
(2) Лицето, получило разрешение за произ
водство на взривни вещества за граждански цели,
може да използва пасивни инертни електронни
устройства, прикрепени върху всеки детонатор
или фитил, и съответно устройство за всяка
каса с детонатори или фитили.
Чл. 7. (1) Уникалната идентификация на
електрически, неелектрически и електронни
детонатори може да бъде самозалепващ се
етикет върху проводниците или вълноводите
или самозалепващ се етикет върху външната
опаковка на детонатора, или да бъде отпечатана
или щампована върху нея. Върху всяка каса
с детонатори се поставя съответният етикет.
(2) Лицето, получило разрешение за про
изводство на взривни вещества за граждански
цели, може да използва пасивни инертни елек
тронни устройства, прикрепени върху всеки
детонатор, и съответно устройство за всяка
каса с детонатори.
Чл. 8. (1) Уникалната идентификация на
междинни детонатори и бустери може да бъде
самозалепващ се етикет или да бъде отпечатана
върху всеки междинен детонатор или бустер.
Върху всяка каса с междинни детонатори или
бустери се поставя съответният етикет.
(2) Лицето, получило разрешение за про
изводство на взривни вещества за граждански
цели, може да използва пасивни инертни елек
тронни устройства, прикрепени върху всеки

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

междинен детонатор или бустер, и съответно
устройство за всяка каса с междинни детона
тори или бустери.
Чл. 9. (1) Уникалната идентификация на
детониращи или огнепроводни шнурове може
да бъде самозалепващ се етикет или да бъде
отпечатана върху всеки детониращ или огне
проводен шнур. Уникалната идентификация
се маркира на всеки 5 метра върху външната
опаковка на детониращия или огнепроводния
шнур или върху вътрешния слой от екструди
рана пластмаса, разположен непосредствено
под външната обвивка на детониращия или
огнепроводния шнур. Върху всяка каса с дето
ниращи или огнепроводни шнурове се поставя
съответният етикет.
(2) Лицето, получило разрешение за произ
водство на взривни вещества за граждански цели,
може да използва пасивни инертни електронни
устройства, поставени в шнура, и съответно
устройство за всяка каса с детониращи или
огнепроводни шнурове.
Чл. 10. (1) Уникалната идентификация на
метални кутии и бидони за съхранение на
взривни вещества може да бъде самозалепващ
се етикет или да бъде отпечатана върху всяка
метална кутия или бидон.
(2) Лицето, получило разрешение за произ
водство на взривни вещества за граждански цели,
може да използва пасивни инертни електронни
устройства, прикрепени върху всяка метална
кутия или бидон.
Чл. 11. Лицето, получило разрешение за
производство на взривни вещества за граждан
ски цели, може да нанесе самозалепващо се и
отделящо се копие на оригиналния етикет върху
взривното вещество, предназначено за употреба
от негови клиенти. Копието трябва да бъде
видимо обозначено като копие на оригинала.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Наредбата въвежда изискванията
на Директива 2008/43/ЕО на Комисията от
4 април 2008 г. относно въвеждането съгласно
Директива 93/15/ЕИО на Съвета на система
за идентификация и проследяване на взривни
вещества с гражданско предназначение (ОВ,
L 94/8 от 5 април 2008 г.).
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 29, ал. 4 от Закона за оръжията, боеприпа
сите, взривните вещества и пиротехническите
изделия.
§ 3. Наредбата влиза в сила на 5 април 2012 г.
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОГОДБА

за изменение и допълнение на Спогодбата
между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна
за взаимни пътувания на гражданите
(Утвърдена с Решение № 243 от 9 април
2009 г. на Министерския съвет. В сила от
25 март 2011 г.)
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Изх. № КО-54-187-11/07
ДО
ПОСОЛСТВОТО НА УКРАЙНА
СОФИЯ
Министерството на външните работи на
Република България поднася своите почита
ния на Посолството на Украйна в София и
предвид влязлото в сила на 1 януари 2008 г.
Споразумение между Европейската общност
и Украйна за улесняване на издаването на
визи, което ще се прилага с предимство пред
разпоредбите на Спогодбата между правител
ството на Република България и Кабинета на
министрите на Украйна за взаимни пътувания
на гражданите, подписана в София на 15 но
ември 2001 г., изменена чрез размяна на ноти
(нота № КО-54-187-135 от 2 октомври 2004 г.
на Министерството на външните работи на
Република България и нота № 71/КПП/222115 от 2 октомври 2004 г. на Министерството
на външните работи на Украйна), има честта
да предложи от името на правителството на
Република България следните изменения в
Спогодбата между правителството на Репуб
лика България и Кабинета на министрите на
Украйна за взаимни пътувания на гражданите:
1. Член 1 се изменя така:
„1. Гражданите на Република България
влизат, излизат, преминават транзит и вре
менно пребивават на територията на Украйна
без визи и при наличието на един валиден
документ от изброените в приложението към
тази спогодба за срок до 90 (деветдесет) дни в
рамките на 6 (шест) месеца, считано от датата
на първото влизане.
2. Гражданите на Украйна влизат, излизат,
преминават транзит и временно пребивават на
територията на Република България с визи и
при наличието на един валиден документ от
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изброените в приложението към тази спогодба,
като срокът на пребиваване не надвишава 90
(деветдесет) дни в рамките на 6 (шест) месеца,
считано от датата на първото влизане.
3. Гражданите на държавата на едната дого
варяща страна влизат на и напускат територията
на държавата на другата договаряща страна
през пропускателните пунктове на държавните
граници на договарящите страни, открити за
международно движение.“
2. Разпоредбите на чл. 3 и 4 прекратяват
своето действие.
3. В точка 1 на чл. 6 изразът „за срок не
по-голям от 90 (деветдесет) дни, за всяко пре
биваване“ се заменя с израза „за срок до 90
(деветдесет) дни в рамките на 6 (шест) месеца,
считано от датата на първото влизане“.
4. В точка 1 на чл. 7 изразът „друг вид
национални“ се заменя с думата „служебни“.
5. Точка 2 на член 8 се изменя така:
„На лицата, посочени в ал. 1 на този член,
за първото им влизане на територията на
приемащата държава се издават визи съгласно
нейното национално законодателство.“
6. Разпоредбите на чл. 11, 12 и 13 прекра
тяват своето действие.
7. Второто изречение на чл. 17 в края се
допълва с израза „без каквато и да е виза или
разрешително“.
8. В сключената чрез размяна на ноти
Спогодба за изменение на Спогодбата между
правителството на Република България и Ка
бинета на министрите на Украйна за взаимни
пътувания на гражданите (нота № КО-54-187135 от 2 октомври 2004 г. на Министерството
на външните работи на Република България и
нота № 71/КПП/22-2115 от 2 октомври 2004 г.
на Министерството на външните работи на
Украйна) се прекратява действието на точки
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
9. Визите на лицата, граждани на Украйна,
посочени в разпоредбите, които прекратяват
своето действие, ще продължат да се издават
при условията и по реда, определени в Спо
разумението между Европейската общност и
Украйна за улесняване на издаването на визи.
В случай че така направеното предложение
е приемливо за украинската страна, Минис
терството на външните работи на Република
България предлага тази нота заедно с нотата
отговор на посолството на Украйна да съста
вляват Спогодба за изменение на Спогодбата
между правителството на Република България
и Кабината на министрите на Украйна за вза
имни пътувания на гражданите, подписана в
София на 15 ноември 2001 г. (изменена чрез
размяна на ноти от 2 октомври 2004 г.), която
спогодба да влезе в сила в тридесетдневен срок
от датата на получаване на последното писмено
уведомление за изпълнението от договарящите
страни на вътрешнодържавните процедури,
необходими за нейното влизане в сила.
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Министерството на външните работи на
Република България се ползва от възможност
та да поднови пред уважаемото Посолство на
Украйна в София уверенията в отличната си
към него почит.
София, 16 май 2008 г.
ПОСОЛСТВО НА УКРАЙНА
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изх. № 6133/22-500-51
ДО МИНИСТЕРСТВОТО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ
Посолството на Украйна в Република
България поднася своите почитания на Ми
нистерството на външните работи на Репу
блика България и има честта да потвърди
получаване на нотата на Министерството на
външните работи на Република България от
16 май 2008 г. № КО-54-187-11/07 със след
ващо съдържание:
„Министерството на външните работи на
Република България поднася своите почита
ния на Посолството на Украйна в София и
предвид влязлото в сила от 1 януари 2008 г.
Споразумение между Европейската общност
и Украйна за улесняване на издаването на
визи, което ще се прилага с предимство пред
разпоредбите на Спогодбата между правител
ството на Република България и Кабинета на
министрите на Украйна за взаимни пътувания
на гражданите, подписана в София на 15 но
ември 2001 г., изменена чрез размяна на ноти
(нота № КО-54-187-135 от 2 октомври 2004 г.
на Министерството на външните работи на
Република България и нота № 71/КПП/222115 от 2 октомври 2004 г. на Министерството
на външните работи на Украйна), има честта
да предложи от името на правителството на
Република България следните изменения в
Спогодбата между правителството на Репу
блика България и Кабинета на министрите на
Украйна за взаимни пътувания на гражданите:
1. Член 1 се изменя така:
„1. Гражданите на Република България вли
зат, излизат, преминават транзит и временно
пребивават на територията на Украйна без визи
и при наличието на един валиден документ от
изброените в приложението към тази спогодба
за срок до 90 (деветдесет) дни в рамките на 6
(шест) месеца, считано от датата на първото
влизане.
2. Гражданите на Украйна влизат, излизат,
преминават транзит и временно пребивават
на територията на Република България с визи
и при наличието на един валиден документ от
изброените в приложението към тази спогодба,
като срокът на пребиваване не надвишава 90
(деветдесет) дни в рамките на 6 (шест) месеца,
считано от датата на първото влизане.
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3. Гражданите на държавата на едната дого
варяща страна влизат на и напускат територията
на държавата на другата договаряща страна
през пропускателните пунктове на държавните
граници на договарящите страни, открити за
международно движение.“
2. Разпоредбите на чл. 3 и 4 прекратяват
своето действие.
3. В точка 1 на чл. 6 изразът „на срок не
по-голям от 90 (деветдесет) дни, за всяко пре
биваване“ се заменя с израза „за срок до 90
(деветдесет) дни в рамките на 6 (шест) месеца,
считано от датата на първото влизане“.
4. В точка 1 на чл. 7 изразът „друг вид
национални“ се заменя с думата „служебни“.
5. Точка 2 на чл. 8 се изменя така:
„На лицата, посочени в ал. 1 на този член,
за първото им влизане на територията на
приемащата държава се издават визи съгласно
нейното национално законодателство.“
6. Разпоредбите на чл. 11, 12 и 13 прекра
тяват своето действие.
7. Второто изречение на чл. 17 в края се
допълва с израза „без каквато и да е виза или
разрешително“.
8. В сключената чрез размяна на ноти
Спогодба за изменение на Спогодбата между
правителството на Република България и Ка
бинета на министрите на Украйна за взаимни
пътувания на гражданите (нота № КО-54-187135 от 2 октомври 2004 г. на Министерството
на външните работи на Република България и
нота № 71/КПП/22-2115 от 2 октомври 2004 г.
на Министерството на външните работи на
Украйна) се прекратява действието на точки
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
9. Визите на лицата, граждани на Украйна,
посочени в разпоредбите, които прекратяват
своето действие, ще продължат да се издават
при условията и по реда, определени в Спо
разумението между Европейската общност и
Украйна за улесняване на издаването на визи.
В случай че така направеното предложение
е приемливо за украинската страна, Минис
терството на външните работи на Република
България предлага тази нота заедно с нотата
отговор на Посолството на Украйна да съста
вляват Спогодба за изменение на Спогодбата
между правителството на Република България
и Кабинета на министрите на Украйна за вза
имни пътувания на гражданите, подписана в
София на 15 ноември 2001 г. (изменена чрез
размяна на ноти от 2 октомври 2004 г.), която
спогодба да влезе в сила в тридесетдневен срок
от датата на получаване на последното писмено
уведомление за изпълнението от договарящите
страни на вътрешнодържавните процедури,
необходими за нейното влизане в сила.
Министерството на външните работи на
Република България се ползва от възможност
та да поднови пред уважаемото Посолство на
Украйна в София уверенията в отличната си
към него почит.“

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

Украинската страна е съгласна нотата на Ми
нистерството на външните работи на Република
България от 16 май 2008 г. № КО-54-187-11/07
и тази нота отговор на Посолството на Украйна
в Република България да съставляват Спогодба
(чрез размяна на ноти) между Кабинета на
министрите на Украйна и правителството на
Република България за внасяне изменения в
Спогодбата между Кабинета на министрите на
Украйна и правителството на Република Бъл
гария за взаимни пътувания на гражданите от
15 ноември 2001 г. (с изменения чрез размяна
на ноти от 2 октомври 2004 г.), която да влезе
в сила в тридесетдневен срок от датата на по
лучаване на последното писмено уведомление
за изпълнението от договарящите страни на
вътрешнодържавните процедури, необходими
за нейното влизане в сила.
Посолството на Украйна в Република Бъл
гария се ползва от случая, за да поднови пред
Министерството на външните работи на Ре
публика България уверенията във високата си
към него почит.
София, 14 януари 2009 г.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
АДМИНИСТРАТИВНО
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Министерството на вътрешните работи
на Република България и Министерството
на администрацията и вътрешните работи
на Румъния относно практическите способи
за облекчено прилагане на Регламент (ЕО)
№ 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г.
за установяване на критерии и механизми за
определяне на държава членка, компетентна
за разглеждането на молба за убежище, която
е подадена в една от държавите членки от
гражданин на трета държава
(Утвърдено с Решение № 813 от 16 ноември
2010 г. на Министерския съвет. В сила от
1 май 2011 г.)
Вземайки предвид разпоредбата на член 23
от Регламент (ЕО) № 343/2003 г. на Съвета от
18 февруари 2003 г. за установяване на критерии
и механизми за определяне на държава членка,
компетентна за разглеждането на молба за
убежище, която е подадена в една от държа
вите членки от гражданин на трета държава,
наричан по-долу „Регламент“,
Министерството на вътрешните работи на
Република България и Министерството на
администрацията и вътрешните работи на Ру
мъния, наричани по-долу „договаряща страна“
поотделно и „договарящи страни“ заедно,
сключват това административно споразу
мение:

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

Член 1
(1) Понятията и изразите, използвани в
това административно споразумение, се упо
требяват в значението им, посочено в член 2
от Регламента.
(2) Това административно споразумение се
прилага в съответствие с Регламента и Регламент
(ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември
2003 г. за определяне условията за прилагане на
Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за устано
вяване на критерии и механизми за определяне
на държава членка, компетентна за разглежда
нето на молба за убежище, подадена в една от
държавите членки от гражданин на трета страна,
наричан по-долу „Регламент за прилагане“.
Член 2
(1) Компетентните органи за прилагането на
това административно споразумение са:
За българската страна:
Министерство на вътрешните работи
ул. 6-и септември 29
гр. София 1000
тел.+359 2 982 50 00
факс:+359 2 988 54 40
и
Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
ул. Монтевидео 21А
гр. София 1618
тел: 00359 2 818 11 07
факс: 00359 2 955 73 29
e-mail: dublin2@saref.e-gov.bg.
За румънската страна:
Румънска имиграционна служба
Дирекция „Убежище и имиграция“
ул. Тодор Гочу 24A, сектор 4
п. к. 041044, Букурещ
тел: 0040 21 450 17 01
факс: 0040 21 450 17 03
e-mail: dublin.ori@mai.gov.ro.
(2) Министерството на вътрешните работи
на Република България извършва дейността
си по изпълнение на това административно
споразумение чрез Главна дирекция „Гранична
полиция“ и дирекция „Миграция“.
(3) Компетентните органи на договарящите
страни взаимно се информират писмено за дан
ните за контакт, необходими за осъществяване
на сътрудничеството по административното
споразумение, както и за промените в него.
Член 3
(1) Компетентните органи, посочени в член 2,
отговарят на молба за обратно приемане, ос
новаваща се на данни от ЕВРОДАК съгласно
член 20, параграф 1, буква б) от Регламента,
във възможно най-кратък срок, но не по-късно
от 10 календарни дни.
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(2) Когато молбата е на основание раз
поредбите на член 9 или член 10 от Регла
мента, срокът за отговор на компетентните
органи за признаване на отговорността е 30
календарни дни считано от постъпването на
молбата.
(3) В случаите, предвидени в член 17, пара
граф 2 от Регламента, спешен отговор може да
бъде поискан в срок 5 работни дни. За бързото
разглеждане на спешни запитвания компетент
ните органи определят лица за контакт и техни
заместници.
(4) В случай на превишаване на сроковете,
предвидени в параграф 1, молещият компе
тентен орган в рамките на три работни дни
изпраща на замоления компетентен орган
писмено уведомление за просрочването и за
почва консултации за практическото уреждане
на прехвърлянето.
(5) Компетентните органи на договаря
щите страни изпълняват искане за информа
ция съгласно член 21 от Регламента в срок
30 календарни дни.
Член 4
(1) Компетентните органи изпращат мол
бата, придружена от поясняващи документи.
По възможност молбата съдържа писмените
декларации на лицето, търсещо убежище,
относно маршрута към територията на дър
жава членка и през териториите на други
държави членки.
(2) В съответствие с разпоредбата на член 5,
параграф 1 от Регламента за прилагане компе
тентните органи на договарящите страни излагат
подробно причините за отказ от изпълнение на
молбата. В случай че е налице информация за
отговорност на трета държава членка, всички
относими доказателства се посочват в отказа
за изпълнение на молбата.
(3) В случай че се използва възможността
за преразглеждане на молбата, предвидена в
член 5, параграф 2 от Регламента за прила
гане, замолената договаряща страна трябва
да отговори на молбата в рамките на 5 ра
ботни дни.
Член 5
(1) Компетентните органи осъществяват
своята комуникация чрез системата DubliNet
съгласно член 15 на Регламента за прилагане.
При продължителни технически проблеми мо
гат временно да се използват други системи
за комуникация, предимно факс и електронна
поща, за да се обезпечи бърза обработка на
молбите. Договарящите страни са длъжни да
се информират взаимно в писмена форма за
неизправността на системата DubliNet.
(2) В хода на сътрудничеството по това
административно споразумение компетентните
органи използват английски език.
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Член 6
(1) Когато замоленият компетентен ор
ган признае отговорността си, датата, часът,
мястото на прехвърлянето и свързаните с
него подробности се уговарят незабавно по
взаимно съгласие и в тясно сътрудничество.
(2) Прехвърлянето се осъществява в ра
ботни дни.
(3) Прехвърлянето на подлежащото на
трансфер лице се извършва от посочените
компетентни органи в съответствие с наци
оналното законодателство на държавите на
договарящите страни.
(4) Органът на молещата договаряща страна
информира отговорните органи на договаря
щата страна, към която е отправена молбата,
най-малко 3 работни дни преди прехвърля
нето на лицето за часа и място на присти
гане, както и за останалите свързани с него
подробности. При прехвърлянето на лицето,
търсещо убежище, компетентните органи на
молещата договаряща страна трябва да пре
дадат на компетентните органи на замолената
договаряща страна документа за пътуване
на лицето или при липса на такъв – Laissezpasser, в съответствие с модела, изложен в
Приложение ІV от Регламента за прилагане,
както и други документи за самоличност и
документи, удостоверяващи граждански ста
тус, сертификати или документи, издадени
от компетентните органи на държавата на
произход на прехвърляното лице, билети,
документи, с които лицето е разполагало към
датата на подаване на молбата за убежище
или които е получило в хода на процедурата
за предоставяне на убежище в държавата на
молещия компетентен орган. Документите,
притежавани от прехвърляното лице, са от
съществено значение за оценката на поло
жението му с оглед получаване на закрила.
(5) Прехвърлянето обикновено се извършва
на граничния контролно-пропускателен пункт
Русе – Гюргево, а в определени случаи – на международно летище „София“, съответно – на
международно летище „Хенри Коанда“ (Бу
курещ – Отопени), по договаряне между ком
петентните органи на договарящите страни.
Член 7
(1) За практическото прилагане на това
административното споразумение се създава
работна група, съставена от представители
на двете договарящи страни.
(2) При определяне на отговорността
договарящите страни се споразумяват да
разглеждат надлежно преките и косвените
доказателства съгласно Приложение ІІ на
Регламента за прилагане. Други косвени до
казателства се проучват от работната група,
посочена в алинея 1, с цел изясняване на
практически проблеми.
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(3) Работната група се събира при необ
ходимост в случаи, изискващи неотложното
внимание на нейните членове. Срещата се
организира от молещата договаряща страна,
която в официално писмо информира другата
договаряща страна за датата и мястото на
срещата.
Член 8
(1) Това административно споразумение
влиза в сила на първия ден от втория месец
считано от датата, на която договарящите
страни взаимно са се информирали за из
пълнението на вътрешноправните процедури,
необходими за влизането му в сила.
(2) Договарящите страни сключват това
административно споразумение за неопреде
лен срок. Административното споразумение
може да бъде изменяно и допълвано по всяко
време по договаряне между договарящите
страни. Измененията и допълненията влизат
в сила по реда, посочен в алинея 1.
(3) Всяка от договарящите страни може да
прекрати това административно споразумение
с писмено уведомление до другата договаряща
страна, като действието на споразумението
се прекратява след изтичането на три месеца
от получаване на уведомлението.
(4) В случай на изменение на Регламента
или на Регламента за прилагане от Съвета
на Европейския съюз или от Европейската
комисия договарящите страни внасят съот
ветни изменения в това административно
споразумение.
(5) На основание член 23, параграф 2 от
Регламента румънската страна уведомява
Европейската комисия за сключването на
това административно споразумение и є го
изпраща след завършването на вътрешно
правните процедури от договарящите страни,
необходими за влизането му в сила.
Подписано в София нa 23 септември
2010 г. в два еднообразни екземпляра, всеки
от които на български, румънски и англий
ски език, като всички текстове имат еднаква
сила. В случай на различия при тълкуването
на това споразумение английският текст е с
предимство.
За Министерството
За Министерството
на вътрешните работи
на администрацията и
на Република България:
вътрешните работи
Цветан Цветанов,
на Румъния:
заместник министър-	
Василе Блага,
председател и министър
министър на
на вътрешните работи
администрацията и
вътрешните работи
на Румъния
4291
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НАРЕДБА № Iз-895
от 1 април 2011 г.

за изскванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия,
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване
на търговия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят из
искванията към устройството на обектите,
предназначени за търговия с оръжия, бое
припаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия, както и условията за извършване на
търговия в тях.
Чл. 2. Изискванията към устройството
на обектите, предназначени за търговия с
оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия, включват изпълне
нието на техническите правила и норми, на
които трябва да отговарят обектите, както
и изискванията за физическата им защита,
регламентирани в Закона за устройство на
територията и подзаконовите актове по при
лагането му.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА
ОБЕКТИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЪРГО
ВИЯ С ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВ
НИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ
ИЗДЕЛИЯ
Раздел І
Изисквания към устройството на складовете
за съхранение и търговия с взривни вещества
и складовете за съхранение на боеприпаси и
пиротехнически изделия
Чл. 3. (1) Търговията с взривни вещества
се извършва само в складовете за съхраня
ването им при спазване на изискванията за
безопасност и отчетност.
(2) Складовете за съхранение на взривни
вещества, боеприпаси и пиротехнически из
делия трябва да отговарят на изискванията
на Закона за устройство на територията и
подзаконовите актове по прилагането му.
(3) Строителните конструкции, съоръжени
ята и инсталациите на складовете се проек
тират и експлоатират съгласно изискванията
за пожарна безопасност.
Чл. 4. (1) Складовете за съхранение на
взривни вещества, боеприпаси в количества,
по-големи от 100 кг, изчислени като барутно
съдържание на боеприпасите, и пиротехниче
ски изделия в количества над 20 кг чиста пи
ротехническа смес са взриво- и пожароопасни
обекти и се изграждат извън населени места.
(2) Складовете по ал. 1 трябва да сe ох
раняват с въоръжена охрана.
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Чл. 5. (1) В складовете по чл. 4, ал. 1
трябва да има паспорт съгласно приложение
№ 1, поставен на видно място.
(2) Паспортът и съпровождащата го доку
ментация се утвърждават от управителите на
физическите или юридическите лица, прите
жаващи разрешение за производство, търговия
или съхранение, издадено при условията и по
реда на Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите из
делия (ЗОБВВПИ).
Чл. 6. Взривните вещества и пиротехни
ческите изделия се съхраняват комлектно в
оригинална опаковка, наредени на фигури,
в пълно съответствие с изискванията за съв
местно съхранение.
Чл. 7. Опаковките на съхраняваните взрив
ни вещества и пиротехнически изделия се
поставят с надписите (производствените данни
и маркировки), обърнати към проходите.
Чл. 8. Разпределението на взривни веще
ства и пиротехнически изделия по хранилищата
и нареждането им на фигури се извършват
така, че да се осигурят необходимите опти
мални безопасни разстояния между фигурите,
правилното съвместно съхраняване, условия
за извършване на товаро-разтоварни работи
с използването на средства за механизация,
правилно проветряване, възможност за кон
тролиране на качественото и техническото
им състояние, бързото изнасяне и др.
Чл. 9. (1) Сандъците и опаковките с
взривни вещества и пиротехнически изделия
се нареждат в хранилищата на фигури по но
менклатури и партиди с капаците и отворите
нагоре, като се оставят работни проходи и
проходи за наблюдение и преглед.
(2) Сандъците от най-долния ред на фи
гурите се поставят на дървени подложки.
Подложките се поставят така, че фигурите
да бъдат устойчиви. Забранява се подложките
да се заковават към сандъците.
(3) Сандъците от външните редове на
фигурите се поставят с маркировката към
проходите.
(4) За устойчивост фигурите с височина
над 1,50 м се укрепват на половината им
височина или на две места с подложки от
летви, наредени на една линия.
(5) Взривните вещества и пиротехническите
изделия с цилиндрична опаковка се нареждат
на фигури в редове, отделени между тях с
дървени подложки за устойчивост.
Чл. 10. (1) Височината на фигурите не
трябва да превишава допустимата височина
за дадения вид взривни вещества и пироте
хнически изделия.
(2) Между фигурите се оставят следните
проходи:
1. до тавана – не по малко от 50 см;
2. между тях – от 10 до 20 cм;
3. между различните номенклатури в една
фигура – 10 cм.
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(3) Отделните партиди се разграничават с
еднообразни указателни стрелки.
Чл. 11. (1) На всяка фигура с взривни
вещества и пиротехнически изделия от една
партида се поставя попълнен фигурен етикет
от страната на работния проход.
(2) Във всяко хранилище трябва да има
схема на разполагането на взривни вещества
и пиротехнически изделия, която след всяко
предаване и приемане се актуализира.
(3) Във всяка партида може да има само
един непълен сандък, който се поставя на найгорния ред от страната на работния проход
с допълнителна маркировка.
Чл. 12. Боеприпасите в складовете по
чл. 4, ал. 1 се съхраняват подредени на сте
лажи и/или фигури по начин, осигуряващ
добро осветление и вентилация в складовите
помещения, като:
1. опаковъчните сандъци и стандартни
опаковки (кашон или кутия) с боеприпаси се
поставят с надписите (производствените дан
ни) и ключалките, обърнати към проходите;
2. наредените в една фигура боеприпаси
от две и повече номенклатури се оставят на
разстояние 12 до 18 cм от пода върху дървени
накладки или палети;
3. на всеки стелаж или фигура се поставя
етикет с наименованието (вид, калибър),
количеството и производствените данни за
боеприпасите, като най-отгоре се поставят
непълните сандъци (кашон или кутия) с
надпис „НЕПЪЛЕН“ и се посочват видът и
количеството на боеприпасите в него;
4. в складовете боеприпасите се подреждат
така, че да се използва най-добре площта
на помещението, да се запази естественото
осветление, да се осигури добра вентилация
и възможност за бързо изнасяне;
5. за нормална работа с боеприпасите, за
наблюдение и преглед (проверка) се оставят
проходи между стените и фигурите с боепри
пасите с ширина не по малко от 60 см;
6. боеприпасите в заводска опаковка се
подреждат в складовете със следните проходи:
а) до тавана – не по малко от 50 см;
б) между тях – от 10 до 20 cм;
в) между различните номенклатури в една
фигура – 10 cм;
г) отделните партиди се разграничават с
еднообразни указателни стрелки.
Чл. 13. Максималното количество взривни
вещества и пиротехнически изделия, които
могат да се съхраняват в едно хранилище,
се определя съгласно Закона за устройство
на територията и подзаконовите актове по
прилагането му.
Чл. 14. Не се допуска съхранение в хра
нилищата с взривни материали на други ве
щества, суровини, материали или оборудване.
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Раздел ІІ
Изискванията към устройството на магазините
и складовете към тях за търговия с оръжия,
боеприпаси и пиротехнически изделия
Чл. 15. (1) Търговските обекти (магазините)
и складовете към тях за търговия и съхране
ние на оръжия, боеприпаси и пиротехнически
изделия трябва да отговарят на изискванията
на Закона за устройство на територията и
подзаконовите актове по прилагането му.
(2) Строителните конструкции, съоръжени
ята и инсталациите на магазините и складовете
към тях се проектират и експлоатират съгласно
изискванията за пожарна безопасност.
Чл. 16. На търговската площ на магазините
се разполагат витрини, рафтове и стойки за
оръжията и боеприпасите по начин, недопус
кащ пряк достъп до тях на лица.
Чл. 17. (1) В складовете към магазините
за оръжия и боеприпаси се разрешава съх
раняването на боеприпаси за всеки калибър
нарезни огнестрелни оръжия, както и за всеки
калибър и размер на сачмите за ловните глад
коцевни пушки в стандартни производствени
опаковки (кашон или кутия), в количества не
по-големи от 100 кг, изчислени като барутно
съдържание на боеприпаси.
(2) Боеприпасите се разполагат на стелажи,
като се поставя етикет с наименованието (вид,
калибър), количеството и производствените
данни и/или уникалната маркировка, като
най-отгоре се поставят непълните опаковки
(кашон или кутия).
(3) Освен количествата боеприпаси по ал. 1
в складовете към магазините се разрешава
съхраняването до 10 кг барут и до 20 кг пи
ротехнически изделия, изчислени като чиста
пиротехническа смес.
(4) Оръжията се съхраняват в неподвижно
закрепени заключващи се каси, разположени
в складовите помещения на магазините и
подредени по начин, осигуряващ добро ос
ветление и вентилация.
Чл. 18. (1) В складовете за съхранение
на магазините за търговия само с пироте
хнически изделия се допуска съхраняването
на количества, съобразени с капацитетите на
помещенията, но не по-големи от 20 кг чиста
пиротехническа смес.
(2) Търговията с пиротехнически изделия
в магазините се извършва при спазването на
следните условия:
1. пиротехническите изделия се съхраняват
и продават в магазините за продажба на дребно
само в оригинална опаковка и придружени с
инструкция на български език;
2. на видно място в магазина се излага спи
сък на предлаганите пиротехнически изделия;
3. пиротехническите изделия, предназначе
ни за продажба, се излагат само върху закрити
лавици или под стъклен похлупак в заводска
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опаковка и в количества, необходими само
за непосредствена продажба.
Чл. 19. Забранява се продажбата на види
мо повредени пиротехнически изделия или в
разкъсана най-малка стандартна производстве
на опаковка (разкъсана опаковка, фитили и
други). Те подлежат на незабавно бракуване
и унищожаване.
Чл. 20. (1) В търговските обекти и складо
вете към тях трябва да има паспорт съгласно
приложение № 1, поставен на видно място.
(2) Паспортът и съпровождащата го до
кументация се утвърждават от управителите
на физическите или юридическите лица,
притежаващи разрешение за производство
или търговия, издадено при условията и по
реда на ЗОБВВПИ.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ТЪРГОВИЯ
Чл. 21. (1) Търговия с взривни вещества,
оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия
се извършва от лица, притежаващи разрешение
за производство или търговия, издадено при
условията и по реда на ЗОБВВПИ.
(2) Лицата по ал. 1, които искат да търгу
ват с взривни вещества, трябва да разполагат
със складове за съхранение – собствени или
наети, на територията на Република България,
а онези, които искат да търгуват с оръжия и
боеприпаси и/или с пиротехнически изделия,
трябва да разполагат със складове и/или с
търговски обекти – собствени или наети, на
територията на Република България.
Чл. 22. (1) За изпълнение на чл. 45, ал. 1,
т. 2 ЗОБВВПИ лицата по чл. 21, ал. 1, които
извършват търговия с взривни вещества, оръ
жия, боеприпаси и пиротехнически изделия,
водят следните отчетни документи, в които се
отразява всяка извършена търговска операция:
1. книга за приход и разход на огнестрелни
оръжия – приложение № 2;
2. книга за приход, разход и наличност на
боеприпаси – приложение № 3;
3. книга за приход, разход и наличност на
пиротехнически изделия – приложение № 4;
4. книга за приход, разход и наличност на
взривни вещества – приложение № 5;
5. книга за приход и разход на неогне
стрелни оръжия – приложение № 6.
(2) Документите по ал. 1 трябва да са
прошнуровани, прономеровани и заверени от
районното управление на МВР (РУ на МВР)
по местонахождение на обекта.
(3) В търговските обекти и складовете за
съхранение се води книга на хартиен носител
за контрол и проверка от органите на МВР
(приложение № 7).
Чл. 23. (1) Продажбата на огнестрелно
оръжие и боеприпаси за него се извършва
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само срещу представяне на документ за са
моличност и разрешение за придобиване.
(2) Боеприпаси за ловно оръжие, както и
елементи за тяхното снарядяване могат да
бъдат продавани след представяне на доку
мент за самоличност и валидно разрешение
за носене и употреба на оръжие от съответ
ния калибър.
(3) Лицата, притежаващи разрешение за
производство или търговия, придобиват огне
стрелни оръжия от лица, които не притежават
разрешение за производство или търговия,
след сключване на договор за покупко-про
дажба, замяна или дарение и съставяне на
съответните счетоводни документи от страна
на лицето, притежаващо разрешение за про
изводство или търговия.
(4) Копия на договора и счетоводния до
кумент по ал. 3 се предоставят в РУ на МВР,
където оръжието се води на отчет и контрол.
Чл. 24. Продажбата на неогнестрелно оръ
жие, боеприпаси за него и пиротехнически
изделия – фойерверки от категория 2 до 5 кг
брутно тегло и от категория 3 до 10 единични
бройки, се извършва само на лица, навършили
18-годишна възраст, срещу представяне на
документ за самоличност.
Чл. 25. (1) След приключване на работното
време огнестрелните оръжия се прибират и
заключват в метални каси, разположени в
складовите помещения.
(2) При наличие на въоръжена охрана
или технически устройства със секретно
заключване и недопускащи пряк достъп до
тях същите могат да останат в търговската
част на обекта.
Чл. 26. Когато огнестрелното оръжие
следва да бъде подменено с друго от лице, из
вършващо търговия, вследствие на рекламация
(дефектиране), подмяната се извършва след
удостоверяване на техническото състояние
на оръжието от лице по чл. 133 ЗОБВВПИ и
корекция в контролния талон на съответното
разрешение за придобиване на огнестрелното
оръжие. Корекцията се извършва от лицето
по чл. 21, ал. 1 и се удостоверява с подпис,
печат и писмено уведомяване на органа, издал
разрешението.
Чл. 27. При прекратяване на дейността си
лицата по чл. 21, ал. 1 предават отчетните
документи по чл. 22 в едномесечен срок на
съответния орган на МВР.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 35, ал. 5 от Закона за оръжията, боепри
пасите, взривните вещества и пиротехничес
ките изделия.
§ 2. Наредбата влиза в сила един месец
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Цв. Цветанов
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Приложение № 1
към чл. 5 и чл. 20, ал. 1
ПАСПОРТ
на склад за съхранение на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
1. Кога е построен складът – година.
2. Документ за приемане на склада по реда на Закона за устройство на територията.
3. Собственост и местонахождение.
4. Вид на склада – надземен или подземен.
5. Категоризация …………………… по Закона за устройство на територията.
6. Брой на отделните складови помещения.
7. Пределна вместимост (капацитет) за всяко складово помещение (посочва се № …... на склада).
8. Вентилация – посочва се броят на вентилаторите.
9. Термометри – посочва се броят на термометрите.
10. Влагомери – посочва се броят на влагомерите.
11. Противопожарни съоръжения – посочва се видът и броят.
12. Осветление – описва се:
а) брой на точките;
б) вид на лампите;
в) волтаж на мрежата.
13. Средства за комуникация (телефон, радиостанция или мобилна връзка) с помещението на охра
ната, с районната служба за пожарна безопасност и защита на населението, с РУ на МВР, с офис на
фирмата собственик.
14. Охрана – вид, технически и охранителни съоръжения.
15. Дата на попълване на паспорта.
Изготвил: ………………………
		
(подпис, печат)
Утвърдил: …………………………
(подпис, печат)

		

Приложение № 2
към чл. 22, ал. 1, т. 1

КНИГА
за приход и разход на огнестрелни оръжия на фирма/търговски обект .......................................
Заведена на ............................г.
Приключена на .....................г.
№
по
ред

Дата
на
придобиване

Придобито
(документ за
придобиване)

Данни
Марка,
за
модел,
достав- калибър
чика,
разрешение №

№ на оръжието
(уникална
маркировка)

Дата
на продажба

Данни
на купувача,
разрешение
№

Адрес
на
купувача

Подпис
купувач

Подпис
продавач

Забележка. Книгата се попълва четливо с химикал, прошнурова се, прономерова се и се подпечатва в
РУ на МВР.

Приложение № 3
към чл. 22, ал. 1, т. 2

КНИГА
за приход, разход и наличност на боеприпаси на фирма .............................................................
Заведена на ...........................г.
Приключена на .....................г.
№
по
ред

Дата
на
придобиване/
продажба

ЗакуДанпено/
ни
проза
дадено
досс разретавшение №, чика/
дата и
кумясто
пуна издавача
ване

Адрес
на
доставчика/
купувача

Боеприпас според калибъра на цевта,
за която е предназначен

кал.
п-д

р-д

кал.
нал.

п-р

р-д

кал.
нал.

п-р

кал.

р-д нал. п-р р-д нал.
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Боеприпас според калибъра на цевта, за която е предназначен

кал.

кал.

п-р р-д нал. п-р р-д

кал.
нал. п-р р-д нал. п-р

Подпис
на
купувача

кал.

кал.

р-д нал. п-р

р-д нал. п-р р-д нал.

Подпис
на
продавача

кал.

Забележка. Книгата се попълва четливо с химикал, прошнурова се, прономерова се и се подпечатва в
РУ на МВР.
При приход се попълва придобиване, закупено, доставчик.
При продажба се попълва продажба, продадено, купувач.

Приложение № 4
към чл. 22, ал. 1, т. 3
КНИГА
за приход, разход и наличност на пиротехнически изделия
Заведена на ............................г.
Приключена на .....................г.
№
Дата
по на приред добиване/
продажба

Закупено/
п рода дено
с разреше
ние №, дата
и място на
издаване

Данни Адрес
за дос на дос
тавчи тавчи
ка/ку ка/купувача пувача

Вид пиротехнически изделия по категории

категория 1

категория 2

категория 3

категория 4

п-р р-д нал. п-р р-д нал. п-р р-д нал. п-р р-д нал.
Вид пиротехнически изделия по категории
категория
Т 1

категория
Т 2

категория
Р 1

Подпис на
купувача

Подпис на
продавача

категория
Р 2

п-р
р-д
нал.
п-р р-д нал. п-р р-д нал.
п-р
р-д
нал.
Забележка. Книгата се попълва четливо с химикал, прошнурова се, прономерова се и се подпечатва в
РУ на МВР.
При приход се попълва придобиване, закупено, доставчик.
При продажба се попълва продажба, продадено, купувач.

КНИГА
за приход, разход и наличност на взривни вещества
№
по
ред

Дата

№ на
разре
шител
ното
или
нареж
дането

От къде е получено
(за къде е изпратено)

Подпис
на купу
вача

Данни на купу
вача

Приложение № 5
към чл. 22, ал. 1, т. 4

Приход

Разход

вид на ВВ

вид на ВВ

Наличност

Подпис на магазинерите при
сменна работа

вид на ВВ

предал налич
ността

Забе
лежка

приел налич
ността

Забележка. Книгата се попълва четливо с химикал, прошнурова се, прономерова се и се подпечатва в
РУ на МВР.
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Приложение № 6
към чл. 22, ал. 1, т. 5
КНИГА
за приход и разход на неогнестрелни оръжия на фирма/търговски обект.......................................
Заведена на ...........................г.
Приключена на .....................г.
№
по
ред

Придобито
(дата, доку
мент за при
добиване)

Данни
за дос
тавчика

Марка,
модел,
кали
бър

№ на
оръ
жието

Дата
на
про
дажба

Данни
на
купувача

Адрес
на
купувача

Под
пис
купу
вач

Под
пис
прода
вач

Забележка. Книгата се попълва четливо с химикал, прошнурова се, прономерова се и се подпечатва в
РУ на МВР.

Приложение № 7
към чл. 22, ал. 3
КНИГА
за контрол и проверка от органите на МВР
Заведен на ...........................г.
Приключен на .....................г.
№
по
ред

Дата

Резултат и констатация
от проверката

Име, фамилия, длъж
ност на проверяващия

Подпис на
проверяващия

Подпис на
проверявания

Забележка. Книгата се попълва четливо с химикал, прошнурова се, прономерова се и се подпечатва в
РУ на МВР.
4529

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на регионалните
здравни инспекции (ДВ, бр. 6 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 27, ал. 2 след думата „медицина“
се добавя „дентална медицина“.
§ 2. В чл. 31, ал. 1 думите „и призната
медицинска специалност“ се заменят с „или
дентална медицина“.
§ 3. В чл. 32, ал. 1 след думите „придобита
специалност“ се добавя „като с предимство се
ползват придобитите специалности“.
§ 4. В чл. 33, ал. 1 след думите „придобита
специалност“ се добавя „като с предимство се
ползват придобитите специалности“.
§ 5. В чл. 34, ал. 1 след думата „медицина“
се добавя „дентална медицина“.
§ 6. В чл. 35, ал. 1 думите „или физика“
се заменят с „физика или микробиология и
микробиологичен контрол“.

§ 7. В приложение № 1 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. На ред „Обща администрация, в т.ч.:“
числото „22“ се заменя с „23“.
2. На ред „Дирекция „Административноправно, финансово и стопанско обслужване“
числото „22“ се заменя с „23“.
3. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „111“ се заменя с „92“.
4. На ред „Дирекция „Медицински дейности“
числото „18“ се заменя с „19“.
5. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „40“ се заменя с „21“.
6. На ред „Дирекция „Профилактика на
болестите и промоция на здравето“ числото
„9“ се заменя с „8“.
7. На ред „Обща численост“ числото „136“
се заменя със „118“.
§ 8. В приложение № 2 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „167“ се заменя със „138“.
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2. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „60“ се заменя с „31“.
3. На ред „Обща численост“ числото „201“
се заменя със „172“.
§ 9. В приложение № 3 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. На ред „Обща администрация, в т.ч.:“
числото „40“ се заменя с „39“.
2. На ред „Дирекция „Административноправно, финансово и стопанско обслужване“
числото „40“ се заменя с „39“.
3. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „182“ се заменя със „152“.
4. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „61“ се заменя с „31“.
5. На ред „Обща численост“ числото „225“
се заменя със „194“.
§ 10. В приложение № 4 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „106“ се заменя с „89“.
2. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „35“ се заменя с „18“.
3. На ред „Обща численост“ числото „132“
се заменя със „115“.
§ 11. В приложение № 5 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. На ред „Обща администрация, в т.ч.:“
числото „14“ се заменя с „13“.
2. На ред „Дирекция „Административноправно, финансово и стопанско обслужване“
числото „14“ се заменя с „13“.
3. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „52“ се заменя с „47“.
4. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „27“ се заменя с „22“.
5. На ред „Обща численост“ числото „69“
се заменя с „63“.
§ 12. В приложение № 6 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „90“ се заменя със „78“.
2. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „30“ се заменя с „18“.
3. На ред „Обща численост“ числото „112“
се заменя със „100“.
§ 13. В приложение № 7 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. На ред „Обща администрация, в т.ч.:“
числото „12“ се заменя с „10“.
2. На ред „Дирекция „Административноправно, финансово и стопанско обслужване“
числото „12“ се заменя с „10“.
3. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „59“ се заменя с „52“.
4. На ред „Дирекция „Надзор на заразните
болести“ числото „15“ се заменя със „17“.
5. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „34“ се заменя с „25“.
6. На ред „Обща численост“ числото „74“
се заменя с „65“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

§ 14. В приложение № 8 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „79“ се заменя с „65“.
2. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „39“ се заменя с „25“.
3. На ред „Обща численост“ числото „99“
се заменя с „85“.
§ 15. В приложение № 9 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „62“ се заменя с „52“.
2. На ред „Дирекция „Медицински дейности“
числото „8“ се заменя с „9“.
3. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „29“ се заменя с „9“.
4. Създава се нов ред:
„Дирекция „Лабораторни изследвания“ 10“.
5. На ред „Дирекция „Профилактика на
болестите и промоция на здравето“ числото
„9“ се заменя с „8“.
6. На ред „Обща численост“ числото „81“
се заменя със „71“.
§ 16. В приложение № 10 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация, в т.ч.:“
числото „13“ се заменя с „14“.
2. На ред „Дирекция „Административноправно, финансово и стопанско обслужване“
числото „13“ се заменя с „14“.
3. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „63“ се заменя с „54“.
4. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „35“ се заменя с „26“.
5. На ред „Обща численост“ числото „79“
се заменя със „71“.
§ 17. В приложение № 11 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „62“ се заменя с „51“.
2. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „29“ се заменя с „18“.
3. На ред „Обща численост“ числото „80“
се заменя с „69“.
§ 18. В приложение № 12 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „64“ се заменя с „52“.
2. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „27“ се заменя с „15“.
3. На ред „Обща численост“ числото „81“
се заменя с „69“.
§ 19. В приложение № 13 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „95“ се заменя със „73“.
2. На ред „Дирекция „Медицински дейности“
числото „13“ се заменя с „14“.
3. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „60“ се заменя с „37“.
4. На ред „Обща численост“ числото „121“
се заменя с „99“.
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§ 20. В приложение № 14 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „57“ се заменя с „50“.
2. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „32“ се заменя с „25“.
3. На ред „Обща численост“ числото „74“
се заменя с „67“.
§ 21. В приложение № 15 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация, в т.ч.:“
числото „21“ се заменя с „20“.
2. На ред „Дирекция „Административноправно, финансово и стопанско обслужване“
числото „21“ се заменя с „20“.
3. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „115“ се заменя с „98“.
4. На ред „Дирекция „Медицински дейности“
числото „16“ се заменя със „17“.
5. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „36“ се заменя с „18“.
6. На ред „Обща численост“ числото „139“
се заменя със „121“.
§ 22. В приложение № 16 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация, в т.ч.:“
числото „37“ се заменя с „36“.
2. На ред „Дирекция „Административноправно, финансово и стопанско обслужване“
числото „37“ се заменя с „36“.
3. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „216“ се заменя със „187“.
4. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „74“ се заменя с „45“.
5. На ред „Обща численост“ числото „256“
се заменя с „226“.
§ 23. В приложение № 17 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация, в т.ч.:“
числото „15“ се заменя с „13“.
2. На ред „Дирекция „Административноправно, финансово и стопанско обслужване“
числото „15“ се заменя с „13“.
3. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „55“ се заменя с „49“.
4. На ред „Дирекция „Медицински дейности“
числото „8“ се заменя с „9“.
5. На ред „Дирекция „Надзор на заразните
болести“ числото „17“ се заменя с „18“.
6. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „30“ се заменя с „22“.
7. На ред „Обща численост“ числото „73“
се заменя с „65“.
§ 24. В приложение № 18 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „104“ се заменя с „90“.
2. На ред „Дирекция „Медицински дейности“
числото „14“се заменя с „15“.
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3. На ред „Дирекция „Надзор на заразните
болести“ числото „26“ се заменя с „25“.
4. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „37“ се заменя с „22“.
5. На ред „Дирекция „Лабораторни изслед
вания“ числото „19“ се заменя с „20“.
6. На ред „Обща численост“ числото „127“
се заменя със „113“.
§ 25. В приложение № 19 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „57“ се заменя с „50“.
2. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „30“ се заменя с „23“.
3. На ред „Обща численост“ числото „71“
се заменя с „64“.
§ 26. В приложение № 20 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „77“ се заменя с „65“.
2. На ред „Дирекция „Медицински дейности“
числото „11“ се заменя с „12“.
3. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „42“ се заменя с „29“.
4. На ред „Обща численост“ числото „92“
се заменя с „80“.
§ 27. В приложение № 21 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „61“ се заменя с „52“.
2. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „27“ се заменя с „18“.
3. На ред „Обща численост“ числото „76“
се заменя с „67“.
§ 28. В приложение № 22 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация, в т.ч.:“
числото „46“ се заменя с „60“.
2. На ред „Дирекция „Административноправно, финансово и стопанско обслужване“
числото „46“ се заменя с „60“.
3. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „372“ се заменя с „302“.
4. На ред „Дирекция „Надзор на заразните
болести“ числото „98“ се заменя със „100“.
5. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „128“ се заменя с „60“.
6. На ред „Дирекция „Лабораторни изслед
вания“ числото „86“ се заменя с „81“.
7. На ред „Дирекция „Профилактика на
болестите и промоция на здравето“ числото
„14“ се заменя с „15“.
8. На ред „Обща численост“ числото „421“
се заменя с „365“.
§ 29. В приложение № 23 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „97“ се заменя със „77“.
2. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „61“ се заменя с „33“.
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3. Създава се нов ред:
„Дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“
8“.
4. На ред „Обща численост“ числото „118“
се заменя с „98“.
§ 30. В приложение № 24 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „133“ се заменя със „113“.
2. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „42“ се заменя с „22“.
3. На ред „Обща численост“ числото „161“
се заменя със „141“.
§ 31. В приложение № 25 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „56“ се заменя с „47“.
2. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „31“ се заменя с „22“.
3. На ред „Обща численост“ числото „72“
се заменя с „63“.
§ 32. В приложение № 26 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „99“ се заменя със „77“.
2. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „50“ се заменя с „28“.
3. На ред „Обща численост“ числото „122“
се заменя със „100“.
§ 33. В приложение № 27 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „75“ се заменя с „63“.
2. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „38“ се заменя с „26“.
3. На ред „Обща численост“ числото „93“
се заменя с „81“.
§ 34. В приложение № 28 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „59“ се заменя с „48“.
2. На ред „Дирекция „Здравен контрол“
числото „26“ се заменя с „15“.
3. На ред „Обща численост“ числото „74“
се заменя с „63“.
§ 35. В приложение № 29 към чл. 30, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 14:
„14. РЗИ – Софийска област“.
2. Досегашната т. 14 става т. 15.
§ 36. В приложение № 30 към чл. 30, ал. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
„6. РЗИ – Кърджали“.
2. Досегашните т. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13
стават съответно т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.
Заключителна разпоредба
§ 37. Този правилник влиза в сила от
1 март 2011 г.
За министър: Г. Павлова
4351
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 5
от 4 април 2011 г.

за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6.
„Инвестиции в преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура“ на Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във
вътрешни водоеми, преработка и маркетинг
на продукти от риболов и аквакултура“ от
Оперативната програма за развитие на сектор
„Рибарство“ (2007 – 2013) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския
фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат услови
ята и редът за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 2.6. „Инвестиции
в преработка и маркетинг на продукти от ри
болов и аквакултура“ на Приоритетна ос № 2
„Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми,
преработка и маркетинг на продукти от риболов
и аквакултура“ от Оперативната програма за
развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013)
(ОПРСР) на Република България, финансирана
от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС.
Чл. 2. Подпомагат се проекти, насочени
към изграждане, разширяване, оборудване и
модернизация на предприятия в сектор „Ри
барство“. Инвестициите трябва да допринасят
за постигане на една или повече от целите на
мярката, както следва:
1. подобряване условията и безопасността
на труда;
2. подобряване и мониторинг върху човешко
то здраве и хигиенните условия или качеството
на продуктите;
3. производство на продукти с високо ка
чество за запълване на пазарните ниши;
4. намаляване на отрицателното въздействие
върху околната среда;
5. подобряване употребата на малко използвани видове, странични продукти и отпадъци;
6. производство или маркетинг на нови
продукти чрез прилагане на нови технологии за
производство или разработване на иновационни
производствени методи;
7. маркетинг на продукти с произход основно
от местни улови и аквакултура.
Чл. 3. (1) Безвъзмездната финансова помощ
по тази наредба се предоставя при спазване
изискванията на Регламент на Съвета (ЕO)
№ 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския
фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223) и на
Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от
26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за оп
ределяне на подробни правила за прилагането
на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006.
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(2) Бенефициенти, които се явяват възло
жители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4
от Наредбата за възлагане на малки общест
вени поръчки (НВМОП) (обн., ДВ, бр. 84 от
2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 59 от 2005 г., бр. 53 от 2006 г., бр. 83 от
2007 г., бр. 3 и 34 от 2009 г. и бр. 86 от 2010 г.),
провеждат съответните процедури при избор
на изпълнител за дейности по проекта при
спазване условията и реда на приложимото
законодателство.
Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна
ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на продукти
от риболов и аквакултура“ се кандидатства с
отделен проект.
(2) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба с нов проект се кандидатства
след извършване на окончателно плащане по
предходен проект.
(3) Кандидатите за финансово подпомагане
могат да кандидатстват едновременно по повече
от една мярка от ОПРСР с отделни проекти
съгласно условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по съответните
наредби по ОПРСР.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Обхват на дейностите и допустими сектори
Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ сe
предоставя за проекти за инвестиции в прера
ботка и маркетинг на продукти от риболов и
аквакултура по следните сектори, посочени в
заявлението за кандидатстване съгласно при
ложение № 1:
1. сектор 01 – Увеличаване преработва
телния капацитет чрез изграждане на нови
преработвателни единици и/или разширение
на съществуващи;
2. сектор 02 – Изграждане, разширение,
оборудване и модернизация на преработвателни
единици с цел подобряване хигиената и усло
вията на труд, опазване на околната среда и
внедряване на производствени системи за кон
трол на качеството и технологични иновации;
3. сектор 03 – Изграждане на нови пазарни
структури;
4. сектор 04 – Модернизация на съществу
ващи пазарни структури.
Раздел II
Финансови условия
Чл. 6. (1) Безвъзмездната финансова помощ
се предоставя в рамките на наличния бюджет
въз основа на финансовото разпределение,
посочено в глава 7 на ОПРСР.
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(2) Най-малко 50 на сто от бюджета по
тази мярка се предоставя на микро- и малки
предприятия.
Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ
е в размер до 60 на сто от размера на одоб
рените и реално извършени инвестиционни
разходи, от които 75 на сто са осигурени от
ЕФР и 25 на сто – от държавния бюджет на
Република България.
(2) Максималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект не трябва да
надвишава левовата равностойност на:
1. 1 000 000 евро по сектор 01 и сектор 02;
2. 3 000 000 евро по сектор 03;
3. 300 000 евро по сектор 04.
(3) Намаляване на размера на безвъзмездна
та финансова помощ по ал. 2 се допуска само
при процедура на ограничен бюджет по чл. 25.
(4) За предприятия, които не попадат в
дефиницията на чл. 10, ал. 4, т. 5, със състав,
по-малък от 750 души, или с оборот под 200
млн. евро, безвъзмездната финансова помощ е
в размер до 30 на сто от размера на одобрените
и реално извършени инвестиционни разходи,
но не повече от левовата равностойност на
1 000 000 евро, от които 75 на сто се осигуряват
от ЕФР и 25 на сто – от държавния бюджет
на Република България.
(5) Минималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект не трябва да
бъде по-малък от левовата равностойност на
10 000 евро.
(6) Предварителните разходи по чл. 18,
ал. 2, т. 6 са в размер до 5 на сто от размера
на одобрените и реално извършени инвес
тиционни разходи, но не повече от левовата
равностойност на 25 000 евро.
(7) Максималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за целия програмен период
на ОПРСР за един кандидат не трябва да пре
вишава левовата равностойност на:
1. 2 000 000 евро по сектор 01 и сектор 02;
2. 6 000 000 евро по сектор 03;
3. 600 000 евро по сектор 04.
Чл. 8. (1) Плащанията по проект могат да
бъдат авансово, междинно и окончателно.
(2) Авансово плащане се допуска по реда и
при условията на чл. 28 и 29.
(3) Междинно плащане се допуска по реда
и при условията на чл. 30 и 31.
(4) Всички плащания на стойност над
5000 лв. от страна на бенефициентите към
доставчици на продукти/услуги в процеса на
изпълнение на одобрения проект се извършват
по банков път.
Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по
реда на тази наредба в случай, че за същата
инвестиция е одобрен за подпомагане и/или
е получил безвъзмездна финансова помощ
от националния бюджет и/или от друга/и
програма/и на ЕС.
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Раздел III
Изисквания към кандидатите
Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова по
мощ могат да кандидатстват юридически лица
или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите.
(2) За подпомагане по сектор 04 са допус
тими само юридически лица, регистрирани
съгласно чл. 14 от Закона за стоковите борси
и тържищата.
(3) За съществуващи обекти по сектори 01,
02 и 04 кандидатите за подпомагане трябва да
са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона
за храните (ЗХ) или чл. 229 и 262 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).
(4) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят
на следните изисквания:
1. да са вписани в търговския регистър към
Агенцията по вписванията;
2. да нямат изискуеми публични задължения
към държавата;
3. да нямат изискуеми задължения към Из
пълнителна агенция по рибарство и аквакултури
(ИАРА) и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ);
4. членовете на управителните органи на
юридическите лица да не са осъждани с вляз
ла в сила присъда за престъпления против
собствеността, стопанството, освен ако не са
реабилитирани, и не са лишавани от правото
да упражняват търговска дейност или да заемат
ръководна, отчетна или материалноотговорна
длъжност;
5. да са микро-, малки и средни предпри
ятия съгласно Закона за малките и средните
предприятия (ЗМСП), за което представят
декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 4
ЗМСП съгласно приложение № 2;
6. предприятия, които не попадат в дефи
ницията на т. 5, да са със състав, по-малък
от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро;
7. да не са обявени в несъстоятелност или
да не са в открито производство по несъсто
ятелност;
8. да не са в производство по ликвидация,
с изключение на ЕТ;
9. заедно или поотделно един или повече
държавни органи не трябва да притежават
повече от 25 на сто от капитала или да кон
тролират пряко или непряко повече от 25 на
сто от броя на гласовете в общото събрание
на юридическото лице – кандидат за финан
сово подпомагане, с изключение на случаите,
посочени в чл. 4, ал. 4 ЗМСП.
(5) Не се предоставя безвъзмездна финансова
помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. са били или в момента се намират в про
цедура по възстановяване на отпусната безвъз
мездна финансова помощ по предходен проект;
2. са представили документи с невярно
съдържание, неистински или подправени до
кументи при осигуряване на информация, по
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искана от ИАРА и ДФЗ, или не предоставят
тази информация;
3. са вписани в централната база данни
за отстраняванията съгласно Регламент на
Комисията (ЕO, Евратом) № 1302/2008 от 17
декември 2008 г. относно централната база дан
ни за отстраняванията (ОВ, 20.12.2008, L 344).
Раздел IV
Изисквания към проектите
Чл. 11. Инвестициите по реда на тази на
редба трябва да се реализират на територията
на Република България.
Чл. 12. Подпомагат се проекти, които не
оказват отрицателно въздействие върху окол
ната среда.
Чл. 13. (1) Кандидатите представят заявле
ние за кандидатстване по образец с приложено
инвестиционно намерение части А и Б (по
образец) съгласно приложение № 1, което
доказва икономическата жизнеспособност
на проекта.
(2) Инвестиционното намерение по ал. 1 се
изготвя за период не по-малък от 5 години, а
в случаите на подпомагане за строително-мон
тажни работи (СМР) периодът е за 10 години.
Чл. 14. (1) За проекти, изпълнявани върху
имот, който не е собственост на кандидата,
кандидатът за финансово подпомагане трябва
да представи:
1. документ за учредено право на строеж
върху имота за срок не по-малък от десет го
дини към датата на кандидатстване за проекти,
предвиждащи извършване на СМР, или
2. документ за ползване върху имота за
срок пет години към датата на кандидатстване,
удължен с три месеца.
(2) Когато в проекта се предвиждат строи
телно-монтажни работи, кандидатът представя
инвестиционен проект и разрешение за строеж
в съответствие със Закона за устройство на
територията.
(3) Когато в проекта се предвиждат строител
но-монтажни работи, за които съгласно Закона
за устройство на територията не се изискват
документите по ал. 2, кандидатът представя
архитектурно заснемане.
Чл. 15. (1) За инвестиции по сектори 03 и
04 кандидатът трябва да представи предвари
телни споразумения (договори) и/или писма
за намерение с производители/търговци на
риба и рибни продукти и/или на продукти от
аквакултури, които ще осъществяват търговска
дейност на територията на пазарната структура
за първата прогнозна година.
(2) С представените документи по ал. 1
кандидатът трябва да гарантира, че на те
риторията на пазарната структура ще бъдат
предлагани продукти с произход предимно
от местни улови и аквакултури (повече от 50
на сто от прогнозния капацитет на пазарната
структура).
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Чл. 16. За проектите, реализирани с цел га
рантиране на съответствие със стандартите от
правото на Общността относно околната среда,
здравето на хората и здравето на животните, хи
гиената и хуманното отношение към животните,
отпускането на безвъзмездна финансова помощ
е допустимо до датата, на която тези стандарти
стават задължителни за предприятията.
Чл. 17. Не се предоставя безвъзмездна фи
нансова помощ за проекти, включващи инвес
тиции в местата по националната екологична
мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции
не отговарят на изискванията на Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) и съот
ветните подзаконови нормативни актове, както
и предвидените ограничения в заповедите за
определянето на тези места и плановете за
управлението им.
Раздел V
Допустимост на дейностите и разходите
Чл. 18. (1) Допустими за финансиране са
дейностите по сектори, посочени в заявлението
за кандидатстване съгласно приложение № 1.
(2) Допустими за финансиране са следните
разходи, предназначени за осъществяване на
дейностите по ал. 1 и постигане на целите по
чл. 2:
1. разходи за СМР;
2. закупуване и инсталиране на нови машини
и оборудване (включително компютърно), съо
ръжения и други, пряко свързани с предвидената
инвестиция, в това число и разходи, включени в
продажната цена за осъществяване на доставката,
инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоа
тация на оборудването/машините/съоръженията;
3. специализирана складова техника и специ
ализирани транспортни средства, пряко свързани
с производствената дейност на кандидата;
4. закупуване на ноу-хау, патентни права
и лицензи, необходими за изготвяне и/или
изпълнение на проекта;
5. закупуване на софтуер, включително
разходите за доставка, инсталация, тестване и
въвеждане в експлоатация;
6. предварителни разходи за подготовка
на проекта, инженерни проучвания, оценки
и анализи и изготвяне на технически и/или
технологичен проект, които са на стойност до
5 на сто от общата стойност на допустимите
разходи по проекта, но не повече от левовата
равностойност на 25 000 евро;
7. закупуване на земя, която има пряка
връзка с предвидената инвестиция и е в размер
до 10 на сто от общите допустими разходи по
проекта;
8. инвестиции във възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ) за получаване на топлинна
и/или електроенергия, единствено и само
необходими за производствената дейност на
кандидата;
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9. въвеждане на системи за контрол на ка
чеството, безопасни условия на труд и опазване
на околната среда и водите и достигане на съ
ответствие с международно признати стандарти;
10. обучение на персонала, зает с производ
ствената дейност, пряко свързана с предвидената
инвестиция;
11. инвестиции в пречиствателни съоръже
ния за отпадни води и оборудване, свързано с
опазването на околната среда;
12. разходи за доставка, инсталация, тестване
и въвеждане в експлоатация на:
а) съоръжения и/или оборудване за прера
ботка на отпадъци – използване на отпадъците
от преработката за производство на страничен
животински продукт (рибно брашно и/или
други);
б) оборудване за подобряване качеството,
безопасността, капацитета за съхранение и
проследяемостта на продуктите;
в) съоръжения и/или оборудване за подоб
ряване на безопасността и условията на труд.
(3) Допустими са разходите, за които са
спазени следните изисквания за предоставяне
на оферти:
1. за доставка и/или услуга, чиято стой
ност възлиза на сума, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро и за която няма
референтни цени, кандидатът е предоставил наймалко две независими и съпоставими оферти;
2. за доставка и/или услуга, чиято стой
ност възлиза на сума, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро и за която са
определени референтни цени, кандидатът е
предоставил една независима оферта;
3. за доставка и/или услуга, чиято стойност
възлиза на сума, равна или по-малка от лево
вата равностойност на 15 000 евро, кандидатът
е предоставил една оферта;
4. за разходите по ал. 2, т. 4 и 6, в случай
че са извършени преди подаване на заявление
за кандидатстване, кандидатът е предоставил
подписан договор с избрания доставчик; оферти
не се изискват при закупуване на земя;
5. кандидатът може да предостави една
оферта, когато възлагането на договора за
доставка или услуга на друго лице би довело
до нарушаване на авторски или други права
на интелектуална собственост, или на изклю
чителни права, придобити по силата на закон
или на административен акт; към офертата
кандидатът предоставя документи, доказващи
съществуването на тези права;
6. кандидатът може да не предоставя оферти
за строителство или за услуги, свързани със
строителство, в случай че за дадената доставка
или услуга се явява възложител по чл. 7, чл. 14,
ал. 4 и 5 ЗОП и чл. 1, ал. 4 НВМОП;
7. офертите трябва да съдържат следните
реквизити:
а) единен идентификационен код (ЕИК) на
оферента;
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б) описаниe на предлагания продукт/ус
луга, съдържащо модел, марка технологични
характеристики и параметри на продукта (ако
е приложимо), количество, единични цени;
в) цената на офертата трябва да бъде оп
ределена в левове или евро и включен ДДС;
г) срок на валидност на офертата, който не
може да бъде по-кратък от 5 месеца считано
от датата на подаване на заявлението за кан
дидатстване;
д) дата на офертата, подпис и печат на офе
рента; оферентите – чуждестранни лица, трябва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство;
оферентите – строители, да бъдат вписани в
регистъра на Камарата на строителите;
8. офертите се предоставят в оригинал, при
ложени към заявлението за кандидатстване;
9. предоставените оферти трябва да са не
зависими и съпоставими.
(4) Допустими са разходи, извършени след
01.01.2007 г. до 31.12.2015 г.
(5) Допустими са разходи, извършени само
след подписване на договора по чл. 24, ал. 2,
с изключение на разходи по ал. 2, т. 4, 6 и 7.
(6) Разходите по ал. 2, т. 4, 6 и 7, извършени
преди подписване на договор по чл. 24, ал. 2, са
допустими, когато са извършени през периода
01.01.2007 – 31.12.2013 г.
(7) Списъкът с активите, за които ИАРА е
определила референтни цени, се публикува на
електронната страница на ОПРСР.
Чл. 19. Не се предоставя безвъзмездна фи
нансова помощ за:
1. инвестиции, които са свързани с рибни
продукти и продукти на аквакултурата, пред
назначени за употреба и преработени за цели,
различни от консумация от хора, с изключение
на инвестиции, предназначени изключително
за третиране, преработка и пускане на пазара
на отпадъци от рибни продукти и продукти на
аквакултурата;
2. закупуване на земя, която няма пряка
връзка с дейността;
3. закупуване на земя и/или изграждане на
инфраструктура за обучение на стойност над 10
на сто от общите допустими разходи по проекта;
4. данък добавена стойност (ДДС), който
подлежи на възстановяване;
5. финансови задължения, включително
лихви по заеми и лихви по лизинг;
6. разходи за изграждане на жилищни поме
щения, както и на сгради, които не са свързани
с производствената дейност;
7. оперативни разходи, включително разходи
по поддръжка и наеми;
8. частта от цената на транспортни средства,
която не е пряко свързана с предвидената
инвестиция на кандидата, с изключение на
посоченото в чл. 18, ал. 2, т. 3;
9. банкови такси и разходи, свързани с
гаранции;

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

10. закупуване на техника и оборудване
втора употреба;
11. плащане в натура;
12. разходи, извършени преди датата на
подписване на договора по чл. 24, ал. 2, с
изключение на предвидените по чл. 18, ал. 2,
т. 4, 6 и 7;
13. лизинг извън рамките на срока на изпъл
нение на инвестицията и остатъчна стойност,
която не става притежание на бенефициента;
14. прехвърляне на собствеността върху
предприятие;
15. инвестиции, свързани с търговия на
дребно;
16. закупуване на съществуващи сгради и
прилежаща инфраструктура;
17. инвестиции, които не са пряко свързани
с дейността на финансирания проект.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗ
МЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел І
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите
Чл. 20. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за кандидатстване се
определят със заповед на изпълнителния ди
ректор на ИАРА.
(2) Заповедта по ал. 1 се обявява 15 работни
дни преди датата на започване и 20 работни
дни преди датата на приключване на приема
на заявления за кандидатстване на електрон
ната страница на ИАРА, на ОПРСР и на об
щодостъпно място в ИАРА и териториалните
структури на ИАРА.
Чл. 21. (1) Кандидатите подават заявление
за кандидатстване съгласно приложение № 1 в
териториалните структури на ИАРА по място
на извършване на инвестицията.
(2) За проекти, за които мястото на из
вършване на инвестицията попада в територи
алния обхват на повече от една териториална
структура на ИАРА, заявлението се подава в
една от тях.
(3) Заявлението за кандидатстване се подава
лично от кандидата, чрез законния му пред
ставител или от упълномощено от него лице,
което представя изрично нотариално заверено
пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за
безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.
(4) Документите за кандидатстване трябва
да отговарят на следните изисквания:
1. да се предоставят в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от канди
дата, подредени по реда, описан в приложение
№ 1; в случай на представяне на заверени от
кандидата копия на документи техните ори
гинали се представят за преглед от служител
на ИАРА;
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2. да се представят на български език;
в случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той трябва да бъде при
дружен с превод на български език, извършен
в съответствие с Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други
книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от
1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77
от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) и Конвенцията
за премахване на изискването за легализация
на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45
от 2001 г.).
(5) При подаване на документите в терито
риалните структури на ИАРА в присъствието на
кандидата се извършва опис на приложените
към заявлението за кандидатстване документи.
(6) При непълнота на документите ИАРА връ
ща заявлението за кандидатстване на кандидата
за отстраняване на непълнотите заедно с копие
от контролен лист с отбелязаните непълноти.
(7) В случаите по ал. 6 заявлението за кан
дидатстване в представения вид може да бъде
регистрирано в териториалните структури на
ИАРА, ако кандидатът писмено декларира, че
е запознат с резултата от проверката и изрично
изрази желанието си то да бъде прието.
(8) При приемане и регистриране на заяв
лението за кандидатстване се издава входящ
номер и комплектът документи се изпраща в
ИАРА – София.
Чл. 22. (1) В срок до три месеца от подава
нето на заявлението за кандидатстване ИАРА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за кандидатстване;
2. извършва проверка на място;
3. одобрява или отхвърля заявлението за
кандидатстване на база съответствието на за
явлението за кандидатстване със:
а) целите, дейностите и изискванията на
тази наредба и критериите за избор на проек
ти (приложение № 3), приети от Комитета за
наблюдение на ОПРСР;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6.
(2) В случаи на нередовност на документите
или непълнота и неяснота на заявените данни
и посочените факти ИАРА писмено уведомява
кандидата, който в срок до 10 работни дни може
да отстрани посочените нередовности и/или
непълноти и/или неясноти чрез представяне на
допълнителни и/или нови документи, включи
телно документи, извън посочените съгласно
приложение № 1, свързани с одобрението на
заявлението за кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до полу
чаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност по ал. 2;
2. по даден проект е необходимо експертно
становище на друг орган или институция;
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3. в резултат от дейностите по ал. 1 са
събрани документи и/или информация, които
създават съмнение за нередност или измама, до
изясняване на случая от компетентните органи.
(4) При установяване на недопустимост на
кандидата или проекта изпълнителният директор
на ИАРА изпраща на кандидата мотивирано
уведомително писмо за отказ на проекта.
(5) Проектите, по които от извършените
проверки е установена допустимост на канди
дата и разходите, се разглеждат от Експертна
комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП),
която се назначава от изпълнителния директор
на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП
могат да бъдат включвани и външни експерти,
специалисти в съответната област, определени
със заповед на изпълнителния директор на
ИАРА.
(7) Член на ЕКОП не може да взема учас
тие при обсъждане на конкретно заявление за
кандидатстване, в случай че:
1. има интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси от отпускането на безвъзмездна
финансова помощ за кандидата, който е подал
заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с кандидата, който е подал заяв
лението за кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработва
нето на заявлението за кандидатстване или е
консултирал кандидата.
(8) За всяко заседание на ЕКОП членовете
є подписват декларация за конфиденциалност
и липса на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 – 3.
(9) Експертната комисия за осигуряване на
прозрачност изразява писмено становище пред
изпълнителния директор на ИАРА за одобрение
или отхвърляне на проекта.
Чл. 23. (1) Заявлението за кандидатстване
може да получи пълен или частичен отказ за
финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените
факти, установени при проверките по чл. 22,
ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията на чл. 22,
ал. 1, т. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропу
ските в срока по чл. 22, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. установен опит за измама.
(2) В случай на пълен отказ по ал. 1, т. 1 – 4
кандидатът има право да кандидатства отново
за същата инвестиция по реда на тази наредба.
Чл. 24. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за
кандидатстване с мотивирана заповед, подле
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жаща на обжалване по реда на Администра
тивнопроцесуалния кодекс, за което писмено
уведомява кандидата.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление за одобрение на
проекта кандидатът лично, чрез законния си
представител или упълномощено от кандидата
лице с изрично нотариално заверено пълно
мощно се явява за подписване на договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова по
мощ. При подписването на договора кандидатът
представя актуално удостоверение за наличие
или липса на задължения, издадено от съответ
ната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите (ТД на НАП), и документ,
удостоверяващ открита разплащателна сметка
на името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния
директор на ИАРА и кандидата в три еднооб
разни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на
документите по ал. 2 или неподписване на
договора в определения срок кандидатът губи
право на получаване на безвъзмездна финан
сова помощ по одобрения проект и може да
кандидатства отново за същия проект по реда
на тази наредба.
Чл. 25. (1) Когато сумата на безвъзмездна
та финансова помощ за допустимите разходи,
одобрени по проекти, надхвърли 90 на сто от
определения бюджет по мярката, проектите
се класират съгласно критериите за избор на
проекти в условията на ограничен бюджет
по приложение № 3, приети от Комитета за
наблюдение на ОПРСР, и се одобряват в низ
ходящ ред.
(2) За класираните проекти по реда на
ал. 1 проекти с еднакъв брой точки, за които
е установен недостиг на средства, се извършва
допълнително класиране по реда на приемане
на заявленията за кандидатстване.
Раздел II
Възлагане на одобрените дейности
Чл. 26. (1) Бенефициентите, които се явяват
възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП
и/или чл. 1, ал. 4 НВМОП, провеждат съот
ветните процедури за избор на изпълнител/и
на дейностите по проекта след сключване на
договора за предоставяне на безвъзмездна фи
нансова помощ с изключение на процедурите
за избор на изпълнител/и за предварителни
разходи по чл. 18, ал. 2, т. 4, 6 и 7. Процеду
рите се провеждат в съответствие със ЗОП,
Правилника за прилагане на ЗОП и НВМОП.
(2) Контролът по реда на Наредбата за
осъществяване на предварителен контрол
върху процедури за обществени поръчки, фи
нансирани напълно или частично със средства
от европейските фондове (обн., ДВ, бр. 34 от
2009 г.; изм., бр. 86 от 2010 г.), се осъществява
от ИАРА.
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(3) В състава на комисията за провеждане на
процедура за възлагане на обществена поръчка
се включва като наблюдател представител на
ИАРА в съответствие с разпоредбите на ЗОП
и Наредбата за осъществяване на предварите
лен контрол върху процедури за обществени
поръчки, финансирани напълно или частично
със средства от европейските фондове.
(4) Във всички останали случаи извън посо
чените в ал. 3 представител на ИАРА има право
да присъства като наблюдател в комисията за
възлагане на обществена поръчка във всички
етапи от работата є.
(5) Бенефициентът започва изпълнение на
дейностите по проекта след одобрение от ИАРА
на настъпили промени в графика, стойността
или дейностите по проекта вследствие на избора
на изпълнител.
(6) Оригинал от всеки договор с избраните
изпълнители по съответната процедура, както
и заверени копия от решението, обявлението,
документацията за обществената поръчка, про
токолите за работа на комисията и решението
за обявяването на класирането на участниците
се предоставят от бенефициента на ИАРА в срок
до 10 работни дни от сключване на договора
с изпълнителя.
(7) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва
преглед на представените документи и писмено
уведомява бенефициента за подписване на анекс
към договора по чл. 24, ал. 2. При открито
нарушение на нормативните изисквания по
провеждане и възлагане на обществена поръчка
ИАРА отказва сключването на анекс.
(8) В срок до 10 работни дни от получава
не на уведомлението по ал. 7 бенефициентът
лично, чрез законния си представител или
упълномощено от бенефициента лице с изрично
нотариално заверено пълномощно се явява в
ИАРА за подписване на анекс към договора
по чл. 24, ал. 2. В анекса се определя оконча
телният размер на безвъзмездната финансова
помощ в зависимост от стойността на договора
за изпълнение на обществената поръчка.
(9) За предварителните разходи по чл. 18,
ал. 2, т. 6, извършени преди датата на подаване
на заявлението за кандидатстване, кандидатите,
които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП,
при подаване на заявлението за кандидатстване
представят всички документи от проведената
съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП
процедура за избор на изпълнител/и.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 27. (1) Безвъзмездната финансова по
мощ се изплаща след извършване на цялата
инвестиция.
(2) Плащане преди завършване на цялата
инвестиция е допустимо при спазване на из
искванията на чл. 28, 29, 30 и 31.
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Чл. 28. (1) Авансово плащане се извършва,
при условие че е предвидено в договора по
чл. 24, ал. 2.
(2) Авансовото плащане е в размер до 30 на
сто от стойността на одобрената безвъзмездна
финансова помощ.
(3) Авансово плащане се допуска, при ус
ловие че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 2000 евро.
(4) Авансово плащане може да бъде заявено
не по-късно от три месеца от датата на под
писване на договора по чл. 24, ал. 2.
(5) В случаите на авансово плащане се пред
ставя неотменима банкова гаранция в полза
на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция
(РА), в размер 110 на сто от стойността на
авансовото плащане.
(6) В случаите на одобрено авансово пла
щане по проект, който предвижда възлагане
на процедура по ЗОП и НВМОП, авансовото
плащане се извършва след подписване на анекса
по чл. 26, ал. 8.
(7) Срокът на валидност на банковата га
ранция по ал. 5 трябва да покрива срока на
договора по чл. 24, ал. 2, удължен с 6 месеца.
(8) Банковата гаранция по ал. 5 се освобож
дава след завършване на цялата инвестиция и
окончателното изплащане на помощта.
Чл. 29. (1) При кандидатстване за авансо
во плащане бенефициентът подава заявка за
авансово плащане в регионалните разплаща
телни агенции на РА (РРА – РА) по място на
извършване на инвестицията съгласно заявка за
авансово плащане (приложение № 4).
(2) Заявката за авансово плащане се подава
не по-рано от 10 работни дни от сключване на
договора по чл. 24, ал. 2.
(3) Регионалната разплащателна агенция
на РА извършва преглед на документите в
присъствието на бенефициента.
(4) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА – РА връща документи
на бенефициента заедно с писмено изложение
на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 4 бенефициентът има право
в рамките на срока по чл. 28, ал. 4 отново да
подаде заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на документите за плащане
бенефициентът получава номер на заявката за
авансово плащане.
(7) В срок до 25 работни дни от регистриране
на заявката за авансово плащане РА изплаща
одобрената сума или мотивирано отказва аван
совото плащане със заповед на Изпълнителния
директор на ДФЗ – РА, която се съобщава на
бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 30. (1) Междинно плащане е допусти
мо, но не повече от един път за периода на
изпълнение на проекта.
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(2) Междинно плащане може да бъде от
пускано само след завършване на обособена
част от инвестицията, заложена като такава в
договора по чл. 24, ал. 2.
(3) Междинно плащане е допустимо за
одобрена обособена част от инвестицията, при
условие че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 3000 евро.
(4) Междинно плащане може да бъде заявено
не по-късно от шест месеца преди изтичане на
крайния срок за извършване на инвестицията
в договора по чл. 24, ал. 2.
Чл. 31. (1) При кандидатстване за междин
но или окончателно плащане бенефициентът
подава Заявка за плащане в Регионалната
разплащателна агенция на РА (РРА – РА) по
място на извършване на инвестицията и при
лага документите съгласно заявка за плащане
(приложение № 5).
(2) Заявка за окончателно плащане се
подава след извършване на всички дейности
по проекта, но не по-късно от 15 работни
дни от изтичане на срока за изпълнение на
дейностите по проекта, посочен в договора
по чл. 24, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 и 2 трябва да
бъдат представени в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от бе
нефициента. В случай на представяне на за
верени от бенефициента копия на документи
техните оригинали се осигуряват за преглед
от служителите на РА.
(4) Регионалната разплащателна агенция на
РА извършва преглед на документите по ал. 1
в присъствието на бенефициента или негов
пълномощник.
(5) Документите по ал. 1 се представят на
български език. В случаите, когато оригинал
ният документ е изготвен на чужд език, той
се придружава с превод на български език,
извършен в съответствие с Правилника за лега
лизациите, заверките и преводите на документи
и други книжа и Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни
публични актове.
(6) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА – РА връща доку
ментите на бенефициента заедно с копие от
контролен лист за извършена проверка, от който
са видни липсите и нередовността.
(7) След отстраняване на нередовностите
бенефициентът има право в рамките на срока
по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за из
плащане на безвъзмездната финансова помощ
бенефициентът получава номер на заявката за
окончателно плащане.
Чл. 32. (1) В срок до три месеца от регистри
ране на заявката за плащане заедно с всички
необходими документи, доказващи извършените
дейности по проекта, РА:
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1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката за
плащане;
2. назначава извършването на проверка на
място за установяване на фактическото съот
ветствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със за
повед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА
изплащането на безвъзмездната финансова по
мощ след извършен анализ за установяване на
фактическо съответствие и съответствие по до
кументи между одобрените и реално извършени
разходи, която се съобщава на бенефициента по
реда на Административнопроцесуалния кодекс;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ
на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефи
циента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на докумен
тите по ал. 1, т. 1 или непълнота и неяснота
в заявените данни и посочените факти ЦУ на
РА писмено уведомява бенефициента, който в
срок до 10 работни дни от деня на получаване
на уведомлението може да отстрани констати
раните нередовности, непълноти и/или неяс
ноти чрез представяне на допълнителни и/или
нови документи, извън посочените съгласно
приложение № 5.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовност, този срок се удължава със срока
за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ – РА, в случай че по даден проект е
необходимо становище на други органи или ин
ституции, както и в случаите, когато в резултат
от дейностите по ал. 1 са събрани документи
и/или информация, които създават съмнение
за нередност.
Чл. 33. (1) Изпълнителният директор на
ДФЗ – РА може да откаже изплащането на
част или на цялата безвъзмездна финансова
помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 32, ал. 1,
т. 1 и 2 нередовност на документите или не
пълнота или неяснота на заявените данни и
посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените
и реално извършени инвестиции;
3. бенефициентът не отстрани нередовно
стите, непълнотите и пропуските в срока по
чл. 32, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими
разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжал
ване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс пред министъра на земеделието и храните.
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Чл. 34. В случаите, когато е отказано из
плащане на безвъзмездната финансова помощ,
бенефициентът не може да подаде друга заявка
за плащане по същата инвестиция.
Г л а в а

п е т а

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ
Чл. 35. (1) Одобреният проект се изпълнява
в срок до 24 месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проекта започва
да тече от датата на сключване на договора
по чл. 24, ал. 2 или от датата на подписването
на анекс в случаите по чл. 26, ал. 8, когато е
приложимо.
Чл. 36. Бенефициентът е отговорен за
изпълнението на одобрения проект съгласно
договора за предоставяне на безвъзмездна фи
нансова помощ, заявлението за кандидатстване
и приложенията към тях, условията на тази
наредба, както и приложимото национално
законодателство и правото на ЕС.
Чл. 37. (1) В случай на необходимост от
извършване на промени в изпълнението на
проекта бенефициентът представя в ИАРА
искане за изменение и/или допълнение на до
говора по чл. 24, ал. 2 с приложени документи,
обосноваващи искането.
(2) Исканията се разглеждат по реда на
постъпването им в ИАРА. Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури може да
поиска допълнителни уточняващи документи,
както и да извърши проверка на място при
необходимост.
(3) Не се приемат искания за изменение
и допълнение на договора по чл. 24, ал. 2,
които водят до увеличаване на одобрената
безвъзмездна финансова помощ, до промяна
предназначението на одобрения проект или до
увеличаване на срока за изпълнение на проек
та, надхвърлящ максималния срок, определен
в чл. 35, ал. 1.
(4) В срок до един месец от регистриране на
искането по ал. 1 изпълнителният директор на
ИАРА одобрява или отказва с мотивирана за
повед изменението и допълнението на договора
по чл. 24, ал. 2, за което писмено уведомява
бенефициента.
(5) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление бенефициентът се
явява в ИАРА – София, за подписване на анекс
към договора по чл. 24, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда
на чл. 24.
Чл. 38. (1) За период 5 години от датата на
сключване на договора по чл. 24, ал. 2 бене
фициентът е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на
одобрения проект активи по предназначение;
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2. да не продава, дарява, преотстъпва полз
ването на активите, предмет на подпомагане,
под каквато и да е форма с изключение на
случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променя местоположението на
подпомогнатата дейност;
4. за проекти, надвишаващи левовата равнос
тойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок след
окончателното изплащане на безвъзмездната
финансова помощ да постави на видно място
табела, указваща, че инвестицията е реализи
рана с безвъзмездната финансова помощ от
ОПРСР и ЕФР;
5. за проекти, които надвишават левовата
равностойност на 500 000 евро и включват дей
ности, свързани с инфраструктура и дейности
за СМР, бенефициентът е длъжен да постави
на видно място на обекта на извършване на
инвестицията временна табела за периода на
изпълнение на проекта, указваща, че проектът
се осъществява с безвъзмездната финансова
помощ по ОПРСР и ЕФР; след изпълнение
на проекта временната табела се заменя с
постоянна съгласно ал. 1, т. 4;
6. за проектите по сектори 03 и 04 бенефи
циентът трябва да представя на ИАРА в срок до
31 март на всяка година от посочения период
предварителни споразумения (договори) и/или
писма за намерение с производители/търговци
на риба и рибни продукти и/или на продукти от
аквакултури, които ще осъществяват търговска
дейност на територията на пазарната структура.
(2) В срок до 2020 г. включително бенефици
ентът е длъжен да съхранява всички документи,
свързани с одобрения проект.
Чл. 39. Бенефициентът е длъжен да включи
в табелите по чл. 38, ал. 1, т. 4 и 5 следните
елементи:
1. емблемата на ЕС в съответствие с графич
ните стандарти, посочени в приложение II на
Регламент на Комисията (ЕО) № 498/2007 г.,
и позоваване на ЕС;
2. позоваване на ЕФР: „Европейски фонд
за рибарство“;
3. изречение, което подчертава положител
ния аспект от намесата на Общността, с текст:
„Инвестиране в устойчиво рибарство“.
Чл. 40. (1) Най-късно до края на изпълне
нието на проекта бенефициентите трябва да
отговарят на всички нормативно установени
изисквания, отнасящи се до извършваните от
тях дейности.
(2) Най-късно до края на изпълнението на
проекта новоизградените обекти трябва да бъ
дат регистрирани като обекти за производство
и търговия с храни съгласно чл. 12 от Закона
за храните.
(3) Най-късно до края на изпълнението на
проекта новоизградените обекти за подобря
ване употребата на отпадъци трябва да бъдат
регистрирани като обекти за производство на
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продукти, получени от странични животински
продукти (СЖП) съгласно чл. 229 или 262 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(4) Най-късно до края на изпълнението на
проекта новоизградените обекти по сектор 03
трябва да бъдат регистрирани, а обектите по
сектор 04 да бъдат пререгистрирани съгласно
чл. 14 от Закона за стоковите борси и тържи
щата.
Чл. 41. Изпълнителната агенция по рибар
ство и аквакултури осъществява последващ
контрол върху целевото използване на отпусна
тата безвъзмездна финансова помощ за срока
по чл. 38, ал.1.
Чл. 42. (1) Бенефициентът е длъжен да пре
доставя всяка поискана информация, свързана
с предмета на проекта по тази наредба, на
упълномощени представители на ИАРА, Ми
нистерството на земеделието и храните, ДФЗ,
Министерството на финансите, Сметната палата
на Република България, Европейската комисия,
Европейската сметна палата, Европейската
служба за борба с измамите, както и на всеки
упълномощен външен одитор, на когото е раз
решено да упражнява своето право на контрол
върху документите и договорните условия на
бенефициента и неговите подизпълнители и
доставчици, свързани с осъществяването на
проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока
по чл. 38, ал. 1.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или на
блюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен
да осигури както преди започване, така и в
хода на изпълнение на проверката на място
целия набор от изискана документация и ин
формация, свързани с проекта, изискана преди
започването или в процеса на извършване на
проверката.
(4) Бенефициентът трябва да оказва пълно
съдействие на експертите от институциите,
посочени в ал. 1, както и да осигури достъп до
местата, където се изпълнява проектът.
Чл. 43. Бенефициентът е длъжен да води
счетоводство по реда на Закона за счетовод
ството, като поддържа отделна аналитична
счетоводна сметка за проектите, за които е
получил безвъзмездна финансова помощ от
ЕФР, за период 5 години, считано от датата
на подписване на договора по чл. 24, ал. 2.
Чл. 44. (1) Бенефициентите са длъжни да
сключат и да поддържат валидна застраховка
на имуществото, предмет на подпомагане, в
полза на ДФЗ – РА, срещу рисковете съгласно
приложение № 6 за срока от подаване на за
явката за окончателно плащане до изтичането
на срока по чл. 38, ал. 1, като са длъжни всяка
година да подновяват застрахователните полици.
(2) Договорът за застраховка по ал. 1 се
сключва при следните условия:
1. при пълна щета на застрахованото иму
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щество в резултат на събитие, покрито по
условията на договора за застраховка, застра
хователят изплаща обезщетението на ДФЗ – РА
до размера на получената безвъзмездна фи
нансова помощ;
2. при частично погиване на застраховано
то имущество обезщетението се изплаща на
бенефициента.
(3) Със сумата на застрахователното обез
щетение, когато се изплаща на ДФЗ – РА, се
намалява размерът на задължението на бене
фициента към ДФЗ – РА.
(4) При настъпване на частична щета бе
нефициентът е длъжен да възстанови подпо
могнатия актив.
(5) При отказ на застрахователя да застра
хова имуществото, предмет на подпомагане, се
изисква писмено становище от двама застра
хователи за направения отказ.
Чл. 45. Разплащателната агенция осъщест
вява последващ контрол върху изпълнение на
разпоредбите по чл. 44.
Чл. 46. При неспазване на условията по
чл. 38 – 44 включително получената по реда
на тази наредба безвъзмездна финансова по
мощ се обявява за изискуема от изпълнител
ния директор на ИАРА или от изпълнителния
директор на ДФЗ и се открива процедура по
възстановяване на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ.
Чл. 47. Лицата, които участват в одобрение
то, финансирането и контрола на проектите, са
длъжни да не разпространяват информацията,
станала им известна при осъществяването на
тези дейности.
Г л а в а

ш е с т а

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Чл. 48. С цел осигуряване на публичност и
прозрачност ИАРА публикува на електронната
страница на ОПРСР следната информация за
всеки проект:
1. име на бенефициента, наименование на
проекта;
2. приоритетна ос и мярка;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Сектор „Рибарство“ е секторът от ико
номиката, който обхваща всички дейности за
улов, производство, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура.
2. „Оперативна програма“ е отделен доку
мент, изготвен от държавата членка и одобрен
от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от
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приоритетни оси, които да бъдат постигнати с
помощта от ЕФР.
3. „Приоритетна ос“ е един от приоритетите в
дадена оперативна програма, съставен от група
мерки, които са свързани и имат конкретни
измерими цели.
4. „Мярка“ е набор от сектори, насочени към
изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. „Сектор“ е набор от дейности, насочени
към изпълнение на дадена мярка.
6. „Кандидат“ е едноличен търговец или
юридическо лице, което кандидатства за пре
доставяне на безвъзмездна финансова помощ.
7. „Бенефициент“ е едноличният търговец
или юридическото лице, което е крайният по
лучател на публичната помощ.
8. „Допустими за финансиране разходи“ е
общата сума от всички плащания за одобрените
на бенефициента дейности.
9. „Проект“ e заявление за кандидатстване,
придружено от всички изискуеми документи,
както и съвкупност от материални и немате
риални активи и свързаните с тях дейности,
заявени от кандидата и допустими за финан
сиране от ОПРСР.
10. „Нередност“ е всяко нарушение на раз
поредба от законодателството на Общността,
произтичащо от действие или бездействие на
икономически оператор, което има или би
имало ефекта на щета върху общия бюджет на
Европейския съюз чрез натоварване на общия
бюджет с неоправдан разход.
11. „Икономически оператор“ е всяко фи
зическо или юридическо лице, както и дру
гите органи, участващи в реализирането на
помощта от ЕФР, с изключение на държавата
при изпълнение на нейните правомощия на
публична власт.
12. „Административни проверки“ са проверки
съгласно условията и разпоредбите на член 59
на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27
юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и
член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 на
Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на
подробни правила за прилагането на Регламент
на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.
13. „Плащане в натура“ е предоставяне на
земя или недвижим имот, оборудване или су
ровини, проучване или професионална работа,
или неплатен доброволен труд, за които не
са правени плащания, подкрепени от фактура
или друг еквивалентен на фактура платежен
документ.
14. „Авансово плащане“ е плащане след
одобрение на проекта и преди извършване на
разходите.
15. „Междинно плащане“ е плащане за
обособена част от одобрената и извършена
инвестиция.
16. „Оперативни разходи“ са административ
ните разходи и разходите, свързани с поддръжка
и експлоатация на активите.
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17. „Независими оферти“ са оферти, пода
дени от лица, които не се намират в следната
свързаност с кандидата и помежду си:
а) едното участва в управлението на друже
ството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или ка
питала на друго лице, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни от
обичайните.
18. „Съпоставими оферти“ са оферти, които
се сравняват на базата на:
а) цена;
б) размер на авансово плащане;
в) наличие на сервизно обслужване;
г) срок на доставка;
д) съответствие с проектната обосновка;
е) предвидено обучение на персонала;
ж) гаранционен срок.
19. „Аквакултура“ е отглеждането или
култивирането на водни организми с помощ
та на дейности, предназначени да повишат
продукцията на въпросните организми над
естествения капацитет в естествената им
среда; организмите остават собственост на
физическо или юридическо лице през етапа
на отглеждане и култивиране до прибирането
на добива включително.
20. „Преработка на риба и други водни
организми“ е химическо или физическо прера
ботване, като топлинна обработка, опушване,
осоляване, дехидратация или мариноване на
пресни, охладени или замразени продукти, ком
бинирани или не с други хранителни продукти
или комбинация с други процеси.
21. „Търговия“ е процес на внос, износ,
съхранение, транспорт, продажба и предста
вяне за продажба на храни, предлагане на
храни в места за обществено хранене, както и
предоставяне на потребителите на безплатни
мостри от храни.
22. „Икономическа жизнеспособност“ е
определяне на икономическия ефект от ин
вестицията, измерен в положително парично
изражение към началния момент на инвести
ционния период.
23. „Обект за производство на продукти,
получени от странични животински продукти
(СЖП)“ е всяко предприятие за преработване
на продукти от животински произход (в т.ч. и
водни животни), които не са предназначени
или са негодни за консумация от хора.
24. „Обект за производство на храни“ е всяко
помещение или сграда, в което се извършва
добив, частична или цялостна преработка,
приготвяне, пакетиране, препакетиране, бути
лиране, етикетиране и съхранение на храни,
предназначени за консумация от човека.
25. „Съществуващи обекти“ са действащи
обекти:

ВЕСТНИК
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а) за производство и търговия с риба и риб
ни продукти или за продукти от животински
произход, непредназначени за консумация от
хора, и продукти, получени от СЖП, регистри
рани от областна дирекция по безопасност на
храните по реда на чл. 12 от Закона за храните
или чл. 229 и 262 от Закона за ветеринарноме
дицинската дейност;
б) стокова борса, стоково тържище и пазар на
производителите, регистрирани по реда на чл. 14
от Закона за стоковите борси и тържищата.
26. „Подготовка на месото на рибни и други
водни организми“ са операции, засягащи анато
мичната цялост, като разрязване (изкормване),
обезглавяване, нарязване, филетиране, кълцане,
дране, почистване (изрязване), обелване.
27. „Страничен животински продукт“ е
продукт, получен при преработка на продукти
от животински произход в преработвателно
предприятие, които не са предназначени за
консумация от хора.
28. „Микро-, малко и средно предприятие“
са такива предприятия по смисъла на ЗМСП.
29. „Прилежаща инфраструктура“ е техни
ческата инфраструктура по смисъла на § 5,
т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона
за устройство на територията, както и други
сгради и съоръжения на територията им, свър
зани с обслужване на извършваните на тази
територия дейности, включително – пътища,
водопроводна и канализационна инсталация,
транспортни съоръжения, захранващи и от
веждащи инсталации – електричество, вода,
гориво и районно осветление.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 54,
ал. 1 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ,
бр. 36 от 2008 г.).
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 8 от
2009 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6.
„Инвестиции в преработка и маркетинг на про
дукти от риболов и аквакултура“ на Приоритетна
ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на продукти
от риболов и аквакултура“ от Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“
(2007 – 2013) (ОПРСР) на Република България,
финансирана от Европейския фонд за рибарство
(ЕФР) на ЕС (ДВ, бр. 28 от 2009 г.).
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури и на изпъл
нителния директор на ДФ „Земеделие“ – Раз
плащателна агенция.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на об
народването є в „Държавен вестник“.
За министър: Св. Боянова
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Приложение № 1
към чл. 5
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 2 : Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми,
преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Заявление за кандидатстване
Европейски
фонд за
рибарство

по Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от
риболов и аквакултура

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Уникален номер на проекта

Входящ номер на ИАРА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Част А
Данни за кандидата
1. Име на кандидата и правна форма

(ЮЛ, ЕТ)

2. ЕИК
3. Данни на законния представител на кандидата

Име

Фамилия

Презиме

ЕГН
л.к. №
издадена на

г.

от
Постоянен адрес

4. Правен статут на лицето, представляващо кандидата

5. Вид на предприятието:

�
�
�
�

микро
малко
средно
предприятие със състав по-малък от 750 души или с оборот под 200 млн. евро

6. Попълва се при упълномощаване
1. Трите имена на упълномощено лице

Име
2. Номер на пълномощното

Презиме

Фамилия

БРОЙ 31
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7. Адрес на кандидата

Град/село
Община
Област
Страна
Пощенски код
Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Електронна поща

8.

Лице за контакт/ Ръководител на проекта (зачертайте неприложимото )( Моля посочете
главното лице,отговорно за проекта, ако е различно от посоченото в т.1 или 3)

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

9. Адрес за кореспонденция

Град/село
Община
Област
Страна
Пощенски код
Част Б

Информация за проектите

10. Предишно финансиране: Получавали ли сте финансово подпомагане
от Европейския фонд за рибарство по друг проект?

Да

Не

Да

Не

Ако “Да ”, моля да посочите подробности (№ на проект, мярка, размер на получената
безвъзмездна финансова помощ).

11. Получавали ли сте безвъзмездна помощ от други фондове
за същия проект или за обособена част от него?
Ако “Да ”, моля да посочите подробности (От кой фонд, вид на инвестцията, размер на
получената безвъзмездна финансова помощ).

С Т Р.
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Кандидатствам за:

12. Допустими сектори: (Отбележете сектора, за които кандидаствате)
•

Сектор 01 – Увеличаване преработвателния капацитет чрез изграждане на нови
преработвателни единици и/ или разширение на съществуващи.

�

•

Сектор 02 - Изграждане, разширение, оборудване и модернизация на
преработвателни единици с цел подобряване хигиената и условията на труд,
опазване на околната среда и внедряване на производствени системи за контрол на
качеството и технологични иновации.

�

Сектор 03 – Изграждане на нови пазарни структури.

�

Сектор 04 - Модернизация на съществуващи пазарни структури

�

•
•

13.

Допустими разходи, свързани с посочените в т. 12 сектори (Отбележете вида на
разхода, за които кандидаствате)

01 разходи за строително-монтажни работи

�

02

закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (включително компютърно),
съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи,
включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и
въвеждането в експлоатация на оборудването/машините/ съоръженията

�

03

специализирана складова техника и специализирани транспортни средства, пряко свързани с
производствената дейност на кандидата

�

04 на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта

�

05

закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане
в експлоатация

�

06

предварителни разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи и
изготвяне на технически и/или технологичен проект, които са на стойност до 5 на сто от общата
стойност на допустимите разходи по проекта или не надвишават левовата равностойност на 25
000 евро

�

07

закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на
сто от общите допустими разходи по проекта

�

08

инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/ или
електроенергия, единствено и само необходими за производствената дейност на кандидата

�

09

въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на
околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти

�

10

обучение на персонала зает с производствената дейност пряко свързана с предвидената
инвестиция

�

11

инвестиции във пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с
опазването на околната среда

�

12 разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:

�

а. съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци – използване на отпадъците от
преработката за производство на страничен продукт (рибно брашно и/или други);

�

б. оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и
проследяемостта на продуктите;

�

в. съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд.

�

14. Кандидатствам за:
14.1 Обща стойност на проекта _____________________ лева, съгласно приложеното
инвестиционно намерение (таблица 1 и таблица 2 от част А);
14.2 Размер на инвестицията за която се кандидатства_____________________ лева, съгласно
приложеното инвестиционно намерение;
14.3 Размер на безвъзмездната финансова помощ _____________________ лева, съгласно
приложеното инвестиционно намерение, което представлява _____________%;
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Придружаващи документи към заявление за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за кандидатстване:
� да
Инвестиционно намерение, части А и Б по образец;
Копие от документ за самоличност на законния представител на кандидата или на лицето,
� да
представляващо кандидата;
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от
� да � непр
3
законния представител на кандидата, издадено, за да послужи пред ИАРА;
� да
4 Копие от документ, удостоверяващ Единния идентификационен код (ЕИК);
Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата,
издадени от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД
� да
5
на НАП) не по-рано от един месец, предхождащ датата на подаване на Заявлението за
кандидатстване;
1
2

6

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако лицето е
регистрирано по ЗДДС или декларация свободен текст, в случай че не е регистрирано;

� да

� да
Свидетелство за съдимост на лицата по чл. 10, т. ал. 4, т. 4 от Наредбата.
Копие от положително решение на ОВОС или решение, че не е необходимо извършването на
� да
процедура по ОВОС в случаите, предвидени в Закона за опазване на околната среда;
Копие от положително решение за съвместимостта на проекта с предмета и целите на
опазване на защитените зони съгласно Наредба за условията и реда за извършване на
9 оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с � да � непр
предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. в ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.) в
предвидената от посочената наредба случаи;
Копие от одобрен проект и копие от разрешение за строеж, издадени от компетентен орган за
� да � непр
10 строителство и/или реконструкция или Удостоверение от общината, че не е необходимо
разрешаване на строителството - при СМР;
7
8

11

Документ за собственост на земята/ сградата, където ще се извършват строителномонтажните работи или учредено право на строеж за срок не по-малък от 10 години (при � да � непр
СМР).

12

Документ за собственост или документ за ползване върху имота за срок не по-малък от 5
� да � непр
години от датата на кандидатстване, удължен с 3 месеца

13

Акт за узаконяване на обекта (въвеждане в експлоатация) в случай на предоставяне на
документите за собственост по предходната точка.

� да

Две независими и съпоставими оферти за доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на
� да � непр
сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро и за която няма референтни цени;
Една независима оферта за доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, поголяма от левовата равностойност на 15 000 евро и за която са определени референтни � да � непр
цени;
Една оферта за доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, равна или по-малка
� да � непр
от левовата равностойност на 15 000 евро;
14

Подписан договор с избрания доставчик или една оферта за разходите по чл. 18 ал. 2, т. 4 и
� да � непр
т. 6. Оферти не се изискват при закупуване на земя.
Кандидатът може да предостави една оферта, когато възлагането на договора за доставка
или услуга на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на
интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или
на административен акт. Към офертата са предоставени документи, доказващи
съществуването на тези права.
Кандидатът може да не предоставя оферти за строителство или за услуги, свързани със
строителство, в случай че за дадената доставка или услуга се явява възложител по чл. 7, чл.
14, ал. 4 и 5 от ЗОП, и чл. 1, ал. 4 от НВМОП;

15

Копия от споразумения (договори) и/или писма за намерение с производители/ доставчици на
местни улови, аквакултура и продукти от тях за доставка на не по-малко 50 на сто от � да � непр
предвижданите капацитетни възможности;

16

Копие от Технологичен проект, съгласуван от Областна дирекция по безопасност на храните
(ОДБХ);

� да

17

Копие от становище на ОДБХ, за съответствие на технологичния проект на предприятието с
ветеринарно-медицинските изисквания.

� да

18

Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия
(по образец)

� да

ІІ. Специфични документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за
кандидатстване:
1. Закупуване на земя, която има пряка връзка с целите на дейността и е в размер до 10 % от
� да � непр
общите допустими разходи по проекта;
Копие от предварителен или окончателен договор и/ или от нотариален акт
2. Инвестиции във Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/ или
електро- енергия, необходими за производствената дейност на кандидата:
� да � непр
Технологичен проект с обосновка на съответствието на капацитета на инсталацията с
енергийните нужди на предприятието.
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3. Документи, които се изискват в случаите, когато се изгражда нов обект, който няма
регистрация ЗВД или ЗХ:
Копие от Технологичен проект, съгласуван от Областна дирекция по безопастност на храните
� да � непр
(ОДБХ);
Копие от становище на Областна дирекция по безопастност на храните (ОДБХ), за съответствие
на технологичния проект на предприятието с ветеринарно-медицинските изисквания.
4. Документи, които се изискват в случаите, когато кандидатства по сектори 01, 02 за
съществуващи обекти:
Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни от животински произход (риба
� да � непр
и рибни продукти) и/или Удостоверение за регистрация на обект за производство на суровини и
храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора, издадени от ОДБХ,
съгласно ЗВД или ЗХ;
5. Документи, които се изискват в случаите, когато кандидатства по сектор 03 за съществуващи
обекти:
� да � непр
Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни от животински произход (в
т.ч. риба и рибни продукти), издадено от ОДБХ, съгласно ЗХ;
6. Удостоверение за регистрация, съгласно Закона за стоковите борси и тържищата

� да � непр

ІІІ. Предоставени допълнителни документи, свързани с инвестицията:

� да � непр

1
2
3
4
5

Част Г
1
2
3

4

5

Декларации

Декларирам, че представляваният от мен кандидат няма изискуеми и ликвидни задължения
към ИАРА.
Декларирам, че представляваният от мен кандидат няма изискуеми и ликвидни задължения
към ДФ "Земеделие".
Декларирам, че представляваният от мен кандидат не е подпомаган по други програми на
Общността за същата инвестиция.
Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана за
оценяване на моя проект и ИАРА може да иска становище по моя проект и от други държавни
органи.
Декларирам, че съм запознат, че ИАРА, МЗХ и Европейската комисия могат да публикуват
кратки данни за успешните проекти, включително моето име или името на представлявания
от мен кандидат, описание на проекта и всяко предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ.

� да
� да
� да
� да

� да

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

� да

7

Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност, която нося за предоставяне на
документ/и с невярно съдържание, неистински или подправени документ/и.

� да

8

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

� да

Това заявление е подписано от:
Кандидата

Упълномощено от кандидата лице

Подпис

(моля отбележете вярното)

Дата

Инструкция

за попълване на заявлението за кандидатстване
І. В горната част на Заявлението впишете наименованието на Вашия проект.
ІІ. В част А попълнете следните данни на кандидата:
1.
2.

Името и правната форма, съгласно документите за регистрация на кандидата.
Вписва се ЕИК.
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Попълват се данните от личната карта на законния представител кандидата.
В случаите, когато документите се подават от пълномощник, той е задължен да
3.
предостави заверено от кандидата копие от личната карта на на законния представител
кандидата за сверяване на данните. Копието на личната карта не се прилага към проекта .
Попълва се управител, директор и др.
Отбелязва се вида на предприятието в зависимост от представената декларация за обстоятелствата
5.
по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП .
4.

Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице
Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация на кандидата.
8. Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт.
9 Попълва се адреса за кореспонденция.
6.
7.

ІІІ. В част Б се попълва следната информация за проектите:
10. Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти.
Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от други фондове за същия проект или за
11.
обособена част от него.
ІV. В част В се попълва следната информация за инвестицията и разходите, за които кандидатствате:
12. Отбележете сектора, в който кандидатствате
13. Отбележете видовете разходи, за които кандитатствате.
Впишете размера на проекта, инвестицията и безвъзмездната финансова помощ, за които
14.
кандидатствате, съгласно приложеното инвестиционно намерение.
V. В част В, т. 15, І се отбелязват представените към заявлението за кандидатстване документи, като:
1. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
2. Документът е задължителен.
Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал, само когато заявлението не се подава
3.
лично от законния представител на кандидата
4. Документът е задължителен.
5. Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
8. Документът е задължителен.
Документът се предоставя при кандидатстване за проекти, включващи стопанства, разположени в
9.
местата по националната екологична мрежа НАТУРА 2000.
10. Документът е задължителен при извършване на СМР.
11. Документът е задължителен при извършване на СМР.
12. Документът е задължителен кодато не се кандидатства за СМР.
13. Документът е задължителен за кандидати по Сектори 02 и 04.
6.
7.

Документите са задължителни в зависимост от планираните разходи/дейности на кандидата, като се
спазват планираните в Наредбата прагове и изисквания.
15. Документът е задължителен за кандидати по Сектори 03 и 04,
16. Документът е задължителен.
17. Документът е задължителен за кандидати по Сектори 01 и 02.
18. Документът е задължителен.
14.

VІ. В част В, т. 15, ІІ, се отбелязва с "ДА" в случай, че кандидатствате за спечцифични разходии с
"Непр" в случай, че не кандидатствате за тях. В случаите, когато сте посочили "ДА", посочените под
разхода документи са задължителни.
VІІ. В част В, т. 15, ІІІ, се отбелязва с "ДА" в случай, че предоставяте допълнителни документи,
свързани с инвестицията или "Непр.", ако не предоставят.
Следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка и по Ваша преценка те се отнасят
до инвестицията, за която кандидатствате. Допълнителните документи следва да отговарят на общото
изискване към предоставяните документи, по Наредбата.
VІІІ. В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
ІХ. Заявлението за кандидатстване, инвестиционните намерения Част А и Част Б се подписват и
подпечатват в присъствието на служител на ИАРА, като при подписването се поставя и дата.
Х. Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в заявлението.
ХІ. Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при подаване
на заявлението за кандидатстване.
ХІІІ. Моля, поискайте копие от това заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.

Пазете копие от това заявление и приложените документи.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИАРА

Приоритетна ос 2 : Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов
и аквакултура
Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
(част А)
за
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование на проекта)

___________________________________________________________________________
(име на кандидата)

І. Описание на инвестиционния проект - структура, стойност, източници на финансиране, място на извършване на инвестицията
1.1. Описание на инвестиционния проект.
В този раздел подробно се описва целта и елементите на инвестиционния проект, причините, предположили реализацията му, технически характеристики,
местоположение на инвестицията. Характеризира се типа на производствения процес (или дейността), която ще се осъществява след реализацията на проекта.
Обосновава се избора на технология (посочват се плюсове и минуси на предпочетената пред други)
1.2. Стратегия на кандидата, правен статут, дейност.
В тази част се дава кратка информация за дейността на кандидата. Описва се правния статут и организационната структура
1.3. Избор на доставчици на всеки елемент на инвестицията, начини на разплащане, срокове и др.
Описва се пазарното проучване, което е направил кандидатът и причините, поради които се е спрял на посочените доставчици.
Oписва се с подробности начина по който са избрани съответните изпълнители на проекта (съгласно приложените оферти, проекто-договори и др. документи,
свързани с проекта), като се обосновава конкретния избор. В случай, че за дадена дейност кандидатът се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал 4 и 5 от ЗОП и чл.
1, ал. 4 от НВМОП и предвижда разходи по чл. 18, ал. 2, т. 4, 6 и 7, се прави подробно описание на проведената процедура. За дейностите, заложени за изпълнение
след одобрение на проекта, в случаите когато кандидатът се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал 4 и 5 от ЗОП и чл. 1, ал. 4 от НВМОП, се описват начина за
определяне на прогнозните стойности на всеки разход.
ІІ. Структура и стойност на проекта
2.1. В табличен вид (Таблица 1) представете структурата и стойността на инвестиционния проект

Таблица 1
№

Вид

Вид (Модел,
тип, марка,
други)

К-во

мярка

Единична
цена*

Стойност

Избран
доставчик

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

1
2
3
4
5
6
7
....
....
....
n

Общо

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

*При посочена друга валута в избраните оферти посочете курса, по който сте преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
* ______________ (____) = ________________ (лева)

1. В колона А попълнете дейностите, видовете разходи и активите, за които кандидатствате за финансиране от ЕФР;
2. В колона Б попълнете вида на актива, съгласно избраната оферта/договор;
3. В колона В попълнете количеството на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
4. В колона Г попълнете мярката (бр., м2, други) на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
5. В колона Д попълнете единичната цена в лева без ДДС. В случай че не сте регистрирани по ДДС и данък добавена стойност няма да бъде възстановен от
Държавата, попълнете единичната цена с ДДС.
6. Колона Е = Колона В*Колона Д
7. В колона Ж се посочват имената/названията на фирмите, които кандидатът е предпочел да изпълнят доставките на посочените активи. Не се посочва доставчик
в допустимите случаи, когато кандидатът не трябва да предоставя оферта.
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2.2. В табличен вид (Таблица 2) представете структурата и стойността на частите от инвестиционния проект, за които не
кандидатствате за финансиране от ЕФР:
Таблица 2
№

Вид

Вид (Модел,
тип, марка,
други)

К-во

мярка

Единична
цена*

Стойност

A

Б

В

Г

Д

Е

1
2
3
4
5
6
7
....
....
....
n

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Общо

*При посочена друга валута в избраните оферти посочете курса, по който сте преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
* ______________ (____) = ________________ (лева)

1. В колона А попълнете дейностите, видовете разходи и активите, които са част от проекта и за които не кандидатствате за финансиране от ЕФР;
2. В колона Б попълнете вида на актива;
3. В колона В попълнете количеството на всеки един от активите/дейностите, за които не кандидатствате за финансово подпомагане;
4. В колона Г попълнете мярката (бр., м2, други) на всеки един от активите/дейностите, за които не кандидатствате за финансово подпомагане;
5. В колона Д попълнете единичната цена в лева без ДДС. В случай, че не сте регистрирани по ДДС и данък добавена стойност няма да бъде възстановен от
Държавата, попълнете единичната цена с ДДС.
6. Колона Е = Колона В*Колона Д

2.3. Срокове на реализация на проекта:
• Начална дата: месец________________ година __________________
• Дата на междинно плащане: месец________________ година __________________
• Краен срок на изпълнение: месец________________ година __________________
2.4. Видове плащания:
Желая да се възползвам от следните видове плащания:
1.

Авансово

� да

� не

� да

� не

В размер на ............................ лева
2.

Междинно,
съгласно Таблица № 3

2.5. Етапи за извършване на инвестицията (попълва се в случаите, при които кандидатът желае да се възползва от възможността за междинно плащане):

Таблица 3
№

Вид

К-во

мярка

Единична
цена

Стойност

Таблица №

А

Б

В

Г

Д

E

І. Етап:
1.
....
n
ІІ. Етап:
1.
....
n

Общо за І - ви етап:

Общо за ІІ - ри етап:

Таблица 3 не е задължителна и се попълва само в случаите, когато кандидатът желае да получи междинно плащане за обособена част от инвестицията.
В Таблица 3 се попълват всички активи и дейности от Таблица 1 и Таблица 2, които кандидатът желае да бъдат включени в съответния етап.
1. В колона А попълнете дейностите, видовете разходи и активите, описани в Таблици 1 и 2 и които ще бъдат включени в съответния етап;
2. В колона Б попълнете количеството на всеки един от активите/дейностите, които ще бъдат включени в съответния етап;
4. В колона В попълнете мярката (бр., м2, други) на всеки един от активите/дейностите, които ще бъдат включени в съответния етап;
5. В колона Г попълнете единичната цена в лева. В случай, че не сте регистрирани по ДДС и данък добавена стойност няма да бъде възстановен от Държавата,
попълнете единичната цена с ДДС.
6. Колона Д = Колона Б*Колона Г
7. В колона Е се посочва Таблицата, в която е описан посоченият актив (Таблица 1 или Таблица 2)
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ІІІ. Ползи и цели на проекта. Количествени показатели.
3.1. Посочете целите на мярката, които ще постигнете след реализацията на настоящата инвестиция:

1

подобряване условията и безопасността на труда;

�

2

подобряване и мониторинг върху човешкото здраве и хигиенните условия или качеството на продуктите;

�

3

производство на продукти с високо качество за запълване на пазарните ниши;

�

4

намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда;

�

5

подобряване употребата на малко използвани видове, странични продукти и отпадъци;

�

6

производство или маркетинг на нови продукти чрез прилагане на нови технологии за производство или
разработване на иновационни производствени методи;

�

7

маркетинг на продукти с произход основно от местни улови и аквакултура;

�

3.6. Посочете количествените показатели на проекта:

Вид на предприятието, съгласно приложената декларация:
� микро
� малко
� средно
� предприятие със състав по-малък от 750 души или с оборот под 200 млн. евро
Настоящо състояние

1

Показатели

Настоящ оборот (лева годишно) от
преработка/маркетинг на продукти от риболов
и аквакултура.

Бъдещо състояние

(последна прогнозна година)

Показатели

Бъдещ оборот (лева годишно) от
преработка/маркетинг на продукти от
риболов и аквакултура.
Повишение на доходността (%)

2

3

Брой заети на пълно работно време
от които:
мъже
жени

Допълнителни работни места,
от които:
мъже
жени

Бъдещо годишно производство
(тонове/годишно) на продукти от риболов
и аквакултура, по видове преработени
продукти (посочва се вида на
преработения продукт - охладен шаран,
замразена пъстърва , осолена цаца,
опушена риба и т.н.):
........................................................................
..............................................................................
........................................................................
..............................................................................
........................................................................
..............................................................................
........................................................................
..............................................................................
........................................................................
..............................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Настоящо годишно производство
(тонове/годишно) на продукти от риболов и
аквакултура, по видове преработени продукти
(посочва се вида на преработения продукт охладен шаран, замразена пъстърва , осолена
цаца, опушена риба и т.н.):

Подпис и печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________
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ИАРА

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
(част Б)
Приоритетна ос 2 : Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и
аквакултура
Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура
ІІІ. Анализ на приходите от реализацията на продукцията след реализацията на инвестиционния проект
3.1.Планирана производствена програма след реализация на инвестиционния проект:
Таблица 4
Ед. Цена Стойност
№
Вид на продукцията/услугите по години
мярка Количество
(лева)*
(лева)
А

1
.....
n
1
.....
n
1
.....
n

Б

В

Г

Д

І - ва прогнозна година (............)**

ІІ - ра прогнозна година (............)

ІІІ - та прогнозна година (............)

ІV - та прогнозна година (............)
1
.....
n
V - та прогнозна година (............)
1
.....
n
VІ - та прогнозна година (............)
1
.....
n
VІІ - ма прогнозна година (............)
1
.....
n
VІІІ - ма прогнозна година (............)
1
.....
n
ІХ - та прогнозна година (............)
1
.....
n
Х - та прогнозна година (............)
1
.....
n

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

*При посочена друга валута в предложените цени, посочете курса, по който се преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
**Първа прогнозна година е годината, в която инвестицията се въвежда в експлоатация.

1. В колона А попълнете видовете продукти/услуги, които ще продавате/предоставяте след извършване на инвестицията;
2. В колона Б попълнете мярката на продуктите/услугите, които ще продавате/предоставяте (бр, кг, т, м2 и др.);
3. В колона В попълнете количеството производена продукция/предоставени услуги за всеки посочен вид;
4. В колона Г попълнете единичната цена в лева на продуктите/услугите. В случай, че цената е в друга валута, посочете курса, по който сте направили
съответното преизчисление;
5. Колона Д = Колона В*Колона Г
Забележка: В случай, че за следващите години в сравнение с първата прогнозна година, единичните цени и количествата продукция бъдат увеличени и за тях не е представено
копия от споразумения (договори) и/или писма за намерение за реализация, това увеличение следва да бъде обосновано.
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ІV. Анализ на разходите за производство след реализацията на инвестиционния проект
Таблица 5 Планирани преки разходи, свързани с дейността и инвестицията
№

Вид на разхода

І - ва
прогнозна
година
(............)

І І-ра
прогнозна
година
(............)

ІІІ-та
прогнозна
година
(............)

ІV-та
прогнозна
година
(............)

V-та
прогнозна
година
(............)

VІ-та
прогнозна
година
(............)

VІІ-ма
прогнозна
година
(............)

VІІІ-ма
прогнозна
година
(............)

ІХ-та
прогнозна
година
(............)

Х-та
прогнозна
година
(............)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

І. Суровини и материали
1.
.......
n
ІІ. Външни услуги
1.
.......
n
ІІІ. Други
1.
.......
n

Общо:

1. В колона А попълнете видовете основни производствени разходи, формиращи себестойността на продукцията от Таблица 4 (разходи за суровини,
материали, външни услуги и други. Не се включват разходите за заплати и социални осигуровки, амортизации, лихви и главници по кредити.;
2. В колони от Б до К попълнете годишните стойности по видове разходи.
4.1. Себестойност на единица продукция (стоки/услуги) за всеки вид, посочен в Таблица 4:
Таблица 6 Себестойност*
Вид на продукцията/услугите _________________________ единица мярка_________________________________

№

Видове ресурси, необходими за производството на 1-ца продукция

Необходимо количество
за производството на 1ца продукция

Мярка

Ед. Цена
(лева)

Стойност на разходите за
единица продукция
(лева)

А

Б

В

Г

Д

І. Суровини и материали
1.
.......
n
ІІ. Външни услуги
1.
.......
n
ІІІ. Други
1.
.......
n

Общо:

*За всеки вид на продукцията/услугите, посочени в Таблица 4, се попълва отделна Таблица 6 "Себестойност".

1. В колона А попълнете видовете разходи по основните видове дейности, необходими за производството на единица продукция. Не се включват разходите
за амортизации, заплати и социални осигуровки, лихви и главници по кредити.;
2. В колона Б попълнете необходимото количество по видове ресурси, необходими за производството на 1-ца продукция;
3. В колона В попълнете мярката за всеки вид ресурс (бр, кг, т, л, кВт/час и други);
4. В колона Г попълнете единичната цена в лева на всеки вид ресурс;
5. Колона Д = Колона Б*Колона Г
4.2. Прогнозни разходи за раобтна заплата:
Таблица 7

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Година

Брой на
персонала

А

Б

СредноСредногодишно
годишна
отчисление
работна
за
заплата за 1
осигуровки
човек
(%)
В

Г

Общо
Общо
Общо
годишни
годишни
годишни
разходи за
разходи за разходи за
заплати и
заплати
осигуровки
осигуровки
Б*В*12
(Г*Д)/100
Д+Е
Д

Е

Ж

Първа прогнозна година (...........)
Втора прогнозна година (...........)
Трета прогнозна година (...........)
Четвърта прогнозна година (...........)
Пета прогнозна година (...........)
Шеста прогнозна година (...........)
Седма прогнозна година (...........)
Осма прогнозна година (...........)
Девета прогнозна година (...........)
Десета прогнозна година (...........)

1. В колона А попълнете прогнозните години;
2. В колона Б попълнете броя на постоянно заетия персонал. Ако предприятието е съществуващо, се попълва сумарно броя на заетия персонал в дейността,
за която се кандидатства + броя на персонала, който ще бъде допълнително нает във връзка с разширяването на дейността.;
3. В колона В попълнете средногодишното възнаграждение на един работник, което планирате да заплащате;
4. В колона Г попълнете процента на отчисленията за осугуровки, които са за сметка на работодателя за всяка една прогнозна година в %;
5. Колона Д = Колона Б*Колона В*12 лева
6. Колона Е = (Колона Г*Колона Д)/100 лева
7. Колона Ж = Колона Д + Колона Е лева
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4.3. Прогнозни разходи за амортизации на съществуващите активи (попълва се само в случаите, когато кандидатът притежава дълготрайни
материални активи, които са пряко свързани с инвестицията):
Таблица 8
№

ДМА

Дата на придобиване

А

Б

Стойност по Амортизаци
фактура онна норма
В

Остатъчна стойност
Д

Г

1
2
3
.........
n
Таблица 8 не е задължителна и се попълва само в случаите, когато кандидатът притежава ДМА, които са пряко свързани с инвестицията.
1. В колона А попълнете видовете ДМА, които са придобити преди датата на кандидатстване и имат пряка връзка с инвестицията. Попълва се само от
съществуващи предприятия;
2. В колона Б попълнете датата на придобиване на актива;
3. В колона В попълнете фактурната стойност на актива;
4. В колона Г попълнете амортизационната квота;
5. В колона Д попълнете остатъчната стойност на актива;
Таблица 9 Прогнозни разходи за амортизации
№

ДМА

І - ва
прогнозна
година
(............)

І І-ра
прогнозна
година
(............)

ІІІ-та
прогнозна
година
(............)

ІV-та
прогнозна
година
(............)

V-та
прогнозна
година
(............)

VІ-та
прогнозна
година
(............)

VІІ-ма
прогнозна
година
(............)

VІІІ-ма
прогнозна
година
(............)

ІХ-та
прогнозна
година
(............)

Х-та
прогнозна
година
(............)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

І. Съществуващи ДМА
1.
.......
n
ІІ Нови ДМА
1.
.......
n

Общо:

1. В колона А, т. І попълнете видовете ДМА, съгласно попълнените в Таблица 8;
1. В колона А, т. ІІ попълнете видовете ДМА, съгласно попълнените в Таблица 1 от инвестиционно намерение, част А;
2. В колони от Б до К попълнете годишните амортизационни разходи за всеки актив.
Забележка: Активи с еднаква амортизационна норма могат да бъдат групирани.
4.4. Разходи за лихви:

Сума на инвестиционния кредит________________________ ле
Таблица 10
№

Година

Лихва

А

Б

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

................... Година
................... Година
................... Година
................... Година
................... Година
................... Година
................... Година
................... Година
................... Година
................... Година

1. В колона А попълнете годинате, през които ще плащате лихва. Не е задължително те да съвпадат с прогнозните;
2. В колона Б попълнете годишните дължими лихви в лева.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ НА ПРОЕКТА
І. Изчисляване на паричните потоци от експлоатацията на инвестиционните обекти
1. Планирани приходи от продажби (Таблица 4)
2. Планирани разходи (Таблица 5)
3. Планирани разходи за заплати и социални осигуровки (Таблица 7)
4. Планирани разходи за амортизации (Таблица 9)
5. Разходи за лихви (Таблица 10)
6. Облагаема печалба или загуба (т. 1- т. 2 - т. 3 - т. 4 - т. 5)
7. Данъци от печалбата (процент на общата данъчна тежест * т. 6)
8. Нетна печалба или загуба (т. 6 - т. 7)
9. Размер на субсидията (взема се предвид само за първата прогнозна година или при случаите на междинно плащане се разпределя по години в зависимост
от етапите )
10. Нетен паричен поток (т. 8 + т. 4 + т. 9)
ІІ. Изчисляване на нетна настояща стойност
Целта е да се изчисли какъв ще бъде финансовия ефект от инвестицията, измерен в пари към началния момент на инвестиционния период.

N

NPV=

1

 Fn --------- - Io
n=1
(1+r)n

където:
NPV - нетна настояща стойност;
Fn - очакван нетен паричен поток в резултат на инвестицията за година n;
N - брой на годините в инвестиционния период;
r - норма на сконтиране, която играе роля на минимална граница за нормата на възвръщаемост на капитала, при която проектът се оценява като финансово изгоден;
r = 0,08 (8%)
Io - очаквани инвестиционни разходи за извършване на инвестицията

Подпис/печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

Приложение № 2
към чл. 10, ал. 4, т. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелства по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия
Подписаният(ите) (1) .................................................................................................................................................
(трите имена)

с ЕГН  , притежаващ/а лична карта № , издадена от МВР, гр .........................,
..........................................................................................................................................................................................
(трите имена)

с ЕГН  , притежаващ/а лична карта № , издадена от МВР, гр ........................,
в качеството ми (ни) на ............................................................................................................................................
(управител(и),изпълнителен(ни) директор(и), друг вид представителство)

на предприятието ............................................................................................................................................................
(наименование на юридическото лице, фирма на едноличния търговец, трите имена на
физическото лице, наименование на гражданското дружество)

със седалище и адрес на управление (постоянен адрес): ................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ ..................................................................
ДЕКЛАРИРАМ(Е):
1. Представляваното от мен (нас) предприятие съгласно Закона за малките и средните предпри
ятия е (2):


Независимо предприятие



Предприятие партньор



Свързано предприятие

Когато предприятието е независимо, данните в таблицата
по-долу се извличат от финансовите отчети само на пред
приятието, което подава декларацията.
Попълнете само декларацията без приложенията към нея.
Попълнете приложенията, след това попълнете деклара
цията, като впишете в таблицата по-долу резултатите от
изчисленията от приложенията.

2. Представляваното от мен (нас) предприятие за ..................................... финансова година има
следните стойности за средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите,
изчислени съгласно чл. 4б – чл. 4г от Закона за малките и средните предприятия:
Средносписъчен брой
на персонала

Годишен оборот
(хил. лв.)

Стойност на активите
(хил. лв.)

Цифром:

Цифром:

Цифром:

Словом:

Словом:

Словом:

Забележка. Данните се определят на годишна база и се отнасят за последния одобрен финансов отчет.
В случаите на новообразувани малки и средни предприятия, чийто финансов отчет още не е одобрен,
данните се определят според стойността на показателите за текущата финансова година.

3. В сравнение с финансовата година, която непосредствено предхожда финансовата година, посочена в
т. 2 от тази декларация, има промяна в данните на представляваното от мен (нас) предприятие, която
може да доведе до промяната на неговата категория (микро-, малко, средно или голямо предприятие):
 Не



Да (попълнете и приложете декларация за финансовата година,
непосредствено предхождаща финансовата година по т. 2)

Опис на приложенията: ....................................................................................................................................
............................................................
Декларирам верността на данните в декларацията и приложенията.
Дата: ................................ , гр./с.: .............................................. Подпис: .................................................................
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
------------------------(1) Забележка. Когато предприятието се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват
данните и декларацията се подписва от всички тях.
(2) Забележка. В съответното поле се отбелязва с „Х“ типът предприятие.
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Част А
към декларацията за обстоятелства по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДАННИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПАРТНЬОР ИЛИ СВЪРЗАНО
ПРЕДПРИЯТИЕ
1. Попълнете таблицата по-долу. За правилата за изчисляване на данните за предприятие партньор
или свързано предприятие виж чл. 4г от Закона за малките и средните предприятия и указанията за
попълване на декларацията.
Отчетен период: ............................................... финансова година
Средносписъчен
брой
на персонала

Годишен
оборот
(хил. лв.)

Стойност
на активите
(хил. лв.)

1. Данните за предприятието, което подава декла
рацията или консолидираните финансови отчети
(впишете тук данните от таблица Б1 на част Г)
2. Сборът от пропорционално изчислените данни
на всички предприятия партньори (ако има такива)
(впишете тук данните от таблица А на част Б)
3. Сборът от пълния размер на данните на всички
свързани предприятия (ако има такива), ако не са
включени чрез консолидиране в ред 1 (впишете тук
данните от таблица Б2 на част Г)
Общо:
Забележка. Всички данни се определят на базата на предходната финансова година. В случаите на ново
образувани малки и средни предприятия, чийто финансов отчет още не е одобрен, данните се определят
според стойността на показателите за текущата финансова година (виж чл. 4б ЗМСП).

2. Данните от ред „Общо“ следва да се впишат в таблицата по т. 2 от декларацията.
3. Представете част Б, ако предприятието, което подава декларацията, има предприятие партньор,
за което са посочени данни в таблицата по-горе. За всяко предприятие партньор представете част В.
4. Представете част Г, ако предприятието, което подава декларацията, има свързано предприятие,
за което са посочени данни в таблицата по-горе. За всяко свързано предприятие представете част Д.
Подпис: .....................................................
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
Част Б
към декларацията за обстоятелства по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия
Предприятия партньори
1. В таблицата по-долу се вписват данните от „таблицата за партньорство“ на приложение № 3 на
всяко предприятие, за което е попълнена част В.
Част В се попълва за всяко предприятие, партньор на предприятието, подаващо декларацията, и за
всяко предприятие, партньор на всяко свързано предприятие, за което данните все още не са вклю
чени в консолидирания финансов отчет на това свързано предприятие.
Таблица А
Предприятие партньор
(наименование/идентификация)

Средносписъчен
брой на персонала

Годишен оборот
(хил. лв.)

Стойност
на активите
(хил. лв.)

1.
2.
3.
4.
Общо
(добавете редове към тази таблица, ако е необходимо)
Забележка. Данните от горната таблица са резултат от пропорционалните изчисления, направени в част В.
2. Данните от ред „Общо“ на таблица А следва да се впишат в ред втори (относно предприятията парт
ньори) на таблицата в част А.

Подпис: .....................................................
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
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Част В
към декларацията за обстоятелства по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия
ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ ПАРТНЬОР
1. Идентифициране на предприятие партньор:
Пълно наименование на предприятието:
....................................................................................................................................................................................................
Адрес на управление/постоянен адрес:
...............................................................................................................................................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ
..................................................................................................................................................................................................
Име и длъжност на представляващия (ите): ...........................................................................................................
2. Данни за предприятието партньор:
Отчетен период: ............................................... финансова година
Средносписъчен
брой на персонала

Годишен
оборот
(хил. лв.)

Стойност на
активите
(хил. лв.)

Данни
Забележка. Данните на предприятието партньор се вземат от неговия годишен финансов отчет или консо
лидиран финансов отчет, ако такъв се съставя. Към тези данни се добавят 100% от данните на предпри
ятията, които са свързани с това предприятие партньор, освен ако данните на свързаните предприятия
вече са включени в консолидирания финансов отчет на предприятието партньор (чл. 4г, ал. 5 ЗМСП).
Ако това е необходимо, представете част Д за предприятията, които все още не са включени чрез
консолидиране.
3. Пропорционално изчисляване:
а) Посочете точно какъв дял (в процентно отношение) от капитала или от правото на глас предприяти
ето, което подава декларацията (или свързаното предприятие, чрез което отношението с предприятието
партньор се установява), притежава в предприятието партньор, за което се отнася това приложение:
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Посочете също дела (в процентно отношение) от капитала или от правото на глас, който предпри
ятието партньор, за което се попълва това приложение, притежава в предприятието, което подава
декларацията/свързаното предприятие:
.................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Забележка. В полето по буква а) се посочва по-високият от двата дяла (от правото на глас или от капитала).
Към този дял следва да се добави делът, който свързано предприятие притежава в същото предприятие
(виж чл. 4, ал. 3 ЗМСП).
б) По-високият от двата дяла (процентно съотношение) следва да се приложи по отношение на дан
ните в таблицата по т. 2 от това приложение. Резултатите от пропорционалното изчисление следва
да се попълнят в таблицата по-долу:

Процент: .....

Таблица за партньорство
Средносписъчен
Годишен оборот
брой на персонала
(хил. лв.)

Стойност на активите
(хил. лв.)

1. Данни
3. Данните от таблицата за партньорство следва да се впишат в таблица А на част Б
Подпис: ....................................................................................................................................................................................
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
Част Г
към декларацията за обстоятелства по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия
СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Определете кой от посочените по-долу два случая се отнася за предприятието, което подава декларацията:


Случай 1: предприятието, което подава декларацията, съставя консолидиран финансов отчет или е
включено чрез консолидиране в консолидирания финансов отчет на друго предприятие (таблица Б (1).



Случай 2: предприятието, което подава декларацията, или едно или повече от свързаните
предприятия не съставят консолидиран финансов отчет или не са включени в консолидиран
финансов отчет (таблица Б (2).

Забележка. Данните на свързаните предприятия се вземат от техните годишни финансови отчети или
консолидирани финансови отчети. Към данните на свързаните предприятия се добавят данните на всяко
тяхно предприятие партньор, при условие че вече не са били включени в консолидираните финансови
отчети с дял, пропорционален на дела по чл. 4г, ал. 3 ЗМСП (чл. 4г, ал. 6 ЗМСП).
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2. Методи за изчисление:
В случай 1: Консолидираните финансови отчети служат като основа на изчислението.
Попълнете таблица Б (1) по-долу.
Таблица Б (1)
Средносписъчен
брой на персонала (*)

Годишен оборот
(хил. лв.)

Стойност на активите
(хил. лв.)

Общо
(*) Забележка. Където в консолидираните финансови отчети няма данни за персонала, изчислението се
извършва чрез добавяне на данните на предприятията, към които въпросното предприятие е свързано.

Данните от ред „Общо“ на таблица Б(1) следва да се впишат в ред 1 на таблицата в приложение
№ 1 към декларацията.
Предприятия, включени чрез консолидиране
Свързано предприятие
(наименование и правно-
организационна форма)

Адрес на
управление/
постоянен адрес

ЕИК/БУЛСТАТ

Име и длъжност на
представляващия/ите

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Забележка. Предприятията, партньори на свързаното предприятие, които все още не са включени чрез
консолидиране, се разглеждат като партньори на предприятието, което подава декларация. За тези пред
приятия следва да се попълни част В и данните им се добавят в таблицата на част Б.

В случай 2: За всяко свързано предприятие попълнете част Д и съберете в пълен размер данните от
финансовите отчети на всички свързани предприятия, като попълните таблица Б (2) по-долу.
Таблица Б (2)
Предприятие (наименова
ние и правноорганизаци
онна форма)

Средносписъчен
брой на персонала

Годишен оборот
(хил. лв.)

Стойност на активите
(хил. лв.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Общо
Забележка. Попълнете част Д за всяко предприятие, посочено в таблицата.

Подпис: .....................................................
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
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Част Д
към декларацията за обстоятелства по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СВЪРЗАНОСТ
(попълва се само за свързани предприятия, които не са включени чрез консолидиране в таблица Б (1)
1. Идентифициране на свързаното предприятие
Пълно наименование на предприятието:
.................................................................................................................................................................................................
Адрес на управление/постоянен адрес:
...............................................................................................................................................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ
..............................................................................................................................................................................................
Име и длъжност на представляващия (ите): ..........................................................................................................
2. Данни на предприятието
Отчетен период: ............................................... финансова година
Средносписъчен
брой
на персонала

Годишен
оборот
(хил. лв.)

Стойност на
активите
(хил. лв.)

Общо
Данните от горната таблица следва да се впишат в таблица Б (2) на част Г.
Забележка. Данните на свързаните предприятия се вземат от техните годишни финансови отчети или
консолидирани финансови отчети. Към данните на свързаните предприятия се добавят данните на всяко
тяхно предприятие партньор, при условие че вече не са били включени в консолидираните финансови
отчети с дял, пропорционален на дела по чл. 4г, ал. 3 ЗМСП (чл. 4г, ал. 6 ЗМСП).

Предприятията, партньори на свързаното предприятие, които все още не са включени чрез консолиди
ране, се разглеждат като партньори на предприятието, което подава декларация. За тези предприятия
следва да се попълни приложение № 3 и данните им се добавят в таблицата на част Б.
Подпис: .....................................................
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
Указания за попълване на декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия
1. Основание за подаване на декларацията и
ред за установяване на статуса на микро-, малко
и средно предприятие
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 4 от
Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП)
се подава на основание чл. 4а ЗМСП.
Законът за малките и средните предприятия
(ЗМСП) (последно изменение, ДВ, бр. 82 от 2009 г.)
напълно въвежда дефиницията за малки и средни
предприятия, която се съдържа в Препоръката
на Европейската комисия 2003/361/ЕС.
Съгласно ЗМСП за установяване качеството на
микро-, малко или средно предприятие е необхо
димо да се попълни и подпише само настоящата
декларация.
Представянето на декларацията не изключва
предвидените в законодателството проверки на
декларираните обстоятелства.
2. Кой подава декларация
Тази декларация се подава от всяко лице, кое
то отговаря на дефиницията за „предприятие“ по
смисъла на ЗМСП и иска да бъде установено, че
е микро-, малко или средно предприятие.
Съгласно ЗМСП (§ 1, т. 1) предприятие е всяко
физическо лице, юридическо лице или гражданско
дружество, което извършва стопанска дейност,
независимо от собствеността, правната и органи
зационната си форма.

Следователно тази декларация могат да подават
лицата, които са търговци по смисъла на Търговския
закон, занаятчии по смисъла на Закона за занаятите,
а така също гражданските дружества (неперсони
фицираните общности) по Закона за задълженията
и договорите и юридическите лица с нестопанска
цел, регистрирани по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел, които редовно осъществяват
стопанска дейност, и физическите лица, които не
са търговци, но осъществяват редовно стопанска
дейност. Водещ критерий при определяне на това
кой е предприятие и съответно кой може да подаде
декларация е осъществяването на стопанска дейност.
Декларацията се подава и подписва от физи
ческото лице, което представлява предприятието.
Нотариална заверка на подписите върху деклара
цията не се изисква.
3. В кои случаи се подава декларация
Декларацията се подава, когато предприятие
желае да се ползва от предимствата за микропред
приятие, малко или средно предприятие.
Декларацията се подава до съответния дър
жавен орган на централната изпълнителна власт
(министерство, агенция и др.) или орган на местно
самоуправление, който:
1) по силата на нормативен акт предоставя
облекчения за малки и средни предприятия, или
2) изпълнява програма за насърчаване на
малките и средните предприятия, в това число
проект или схема за държавна помощ за малки
и средни предприятия.
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4. Кои са критериите за малки и средни пред
приятия
Категорията „малки и средни предприятия“
се регламентира от ЗМСП и включва три вида
предприятия: микропредприятия, малки и средни
предприятия.
Критериите за определяне на вида предприя
тие са два: средносписъчен брой на персонала и
финансов критерий. Необходимо е предприятието
да отговаря едновременно и на двата критерия, за
да може да се ползва от статуса на микропред
приятие, малко или средно предприятие.
От своя страна финансовият критерий съдържа
два алтернативни критерия: годишен оборот или
стойност на активите. Достатъчно е поне единият
от двата финансови критерия да бъде изпълнен
заедно с критерия за средносписъчен брой на
персонала, за да може предприятието да бъде
квалифицирано като малко или средно.
Всички данни (стойности) за критериите за
малки и средни предприятия се изчисляват и
попълват в декларацията на годишна база – въз
основа на данните за предходната финансова
година. В случай на новообразувано предприятие
данните се определят и попълват в декларацията
според стойността на показателите за текущата
година.
В таблицата по-долу са посочени макси
малните стойности за критериите за малки и
средни предприятия съгласно изискванията на
чл. 3 ЗМСП.
Кате Сред
гория нопред спи
прия съчен
тие
брой
на
пер
сона
ла

Годишен
оборот

Стойност
на
активите

Сред
но
< 250 <= 97 500 000 лв. <= 84 000 000 лв.
п ред
п ри я
тие
Мал
ко
< 50
п ред
п ри я
тие
М и к
ро< 10
п ред
п ри я
тие

<= 19 500 000 лв. <= 19 500 000 лв.

<= 3 900 000 лв. <= 3 900 000 лв.

5. Тип предприятие
Дефиницията за малки и средни предприятия
различава три типа предприятие в зависимост от
отношенията му с други предприятия, а имен
но – дали то притежава дял от капитала или част
от броя на гласовете в общото събрание на друго
предприятие, или упражнява решаващо влияние
върху друго предприятие.
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Трите типа предприятие са: независимо пред
приятие, предприятие партньор и свързано пред
приятие.
Типът предприятие е от значение при изчис
ляването на средносписъчния брой на персонала,
годишния оборот и стойността на активите на
предприятието (чл. 4г ЗМСП).
6. Кое предприятие е независимо
Това е най-често срещаният тип предприятие.
Такива са всички предприятия, които не са пред
приятия партньори или свързани предприятия.
7. Кое предприятие е предприятие партньор
Предприятие партньор е това предприятие,
което е установило значително финансово парт
ньорство с други предприятия и нито едно от тези
предприятия не осъществява ефективен пряк или
непряк контрол върху друго. Предприятия парт
ньори са тези, които не са независими, но не са
и свързани помежду си.
Предприятие, което подава декларация, е пред
приятие партньор, ако:
1. притежава повече от 25, но по-малко от 50 на
сто от капитала или от броя на гласовете в друго
предприятие, или друго предприятие притежава
повече от 25, но по-малко от 50 на сто от капи
тала или от броя на гласовете в предприятието,
подаващо декларацията, и
2. предприятието, подаващо декларация, не със
тавя консолидиран финансов отчет, който включва
другото предприятие чрез консолидиране, и не е
включено чрез консолидиране във финансовия
отчет на другото предприятие или на свързано с
него предприятие.
При определянето на притежавания дял от ка
питала или от броя на гласовете, посочени в т. 1,
предприятието А следва да добави към своя дял
дела, притежаван в същото предприятие партньор
В от всяко друго предприятие С, което е свързано
с предприятието А (чл. 4, ал. 3 ЗМСП).
8. Кое предприятие е свързано предприятие
Този тип предприятие е възможен, когато
предприятия образуват група чрез пряк или непряк
контрол помежду си, поради съществуването на
някои от отношенията, посочени в чл. 4, ал. 5
ЗМСП.
Предприятия, които съгласно законодателството
следва да съставят консолидиран финансов отчет
или се включват в консолидирания финансов отчет
на друго предприятие, са свързани предприятия.
Законът за малките и средните предприятия обаче
визира (чл. 4, ал. 5) случаи на свързаност меж
ду предприятията, при които няма изискване за
съставяне на консолидиран финансов отчет. Ето
защо предприятието следва да провери дали то не
отговаря на някои от условията, посочени в чл. 4,
ал. 5 ЗМСП, и съответно дали то е свързано, въп
реки че спрямо него не се прилага изискването
за съставяне на консолидиран финансов отчет.
Предприятия, осъществяващи помежду си
някое от отношенията по ал. 5, чрез физическо
лице или група от физически лица, които действат
съвместно, се считат също за свързани предпри
ятия, ако извършват своята дейност или част от
нея на същия съответен пазар или вертикално
свързани пазари.
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Членовете на организациите на производители
няма да бъдат приемани за свързани предприятия
и предприятия партньори при определяне на об
стоятелствата по чл. 3, освен в случаите, когато
са свързани или са предприятия партньори извън
организацията.
9. При какви изключения предприятието се
смята за независимо
Съгласно чл. 4, ал. 4 ЗМСП предприятието се
смята за независимо в случаите, когато негови
предприятия партньори са следните лица:
– инвестиционно дружество;
– дружество за рисково инвестиране;
– физическо лице, което обичайно рисково
инвестира индивидуално или съвместно с други
физически лица в предприятия, които не са пуб
лични дружества по смисъла на чл. 110 от Закона
за публичното предлагане на ценни книжа (бизнес
ангели), при условие че общата инвестиция в
предприятието не надвишава 2 400 000 лв.;
– висши училища или изследователски центрове;
– институционални инвеститори, включително
регионални фондове за развитие;
– община с брой на жителите под 5000 души и с
годишен бюджет, който не превишава 19 000 000 лв.
В цитираните изключения, при които предпри
ятието се смята за независимо, в декларацията
като тип предприятие то посочва „независимо“ и
не представя приложения към нея.
10. Как се изчисляват данните за предприятията
партньори (чл. 4б, 4в и 4г от Закона за малките
и средните предприятия)
ПРИМЕР
Моето предприятие А притежава 33 % от В
и 49 % от Г, докато Б притежава 25 % от моето
предприятие. За да изчисля броя на заетите и
финансовите показатели, аз добавям съответните
проценти от данните за Б, В и Г към моите.
Данни за предприятие А = 100 % от А + 25 %
от Б + 33 % от В + 49 % от Г
11. Как се изчисляват данните за свързаните
предприятия (чл. 4б, 4в и 4г от Закона за малките
и средните предприятия)
ПРИМЕР
Моето предприятие А притежава 51 % от В и
100 % от Г, докато Б притежава 60 % от моето
предприятие. Тъй като „холдингът“ във всеки слу
чай е над 50 %, аз добавям по 100 % от данните
за всяко предприятие.
Данни за предприятие А = 100 % от А + 100 %
от Б + 100 % от В + 100 % от Г
12. Допълнителни примери:
ПРИМЕР 1
Моето предприятие А е свързано с предприятие
Б чрез 60 %, които Б притежава в моето предпри
ятие. Но Б има също две предприятия партньори
В и Г, с дял съответно в него 33 % и 25 %.
Данни за предприятие А = 100 % от А + 100 %
от Б + 32 % от В + 25 % от Г
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ПРИМЕР 2
Предприятия Б и В са партньори на моето А
и притежават дял от 38%. Б е свързано с Г чрез
60% дял, а Д е партньор на В чрез 40% дял. При
изчисляването няма да вземам предвид Д, тъй като
това предприятие партньор няма непосредствено
възходяща връзка с моето.
Данни за предприятие А = 100 % от А + 38 %
от (Б+Г) + 38 % от В
ПРИМЕР 3
Моето предприятие А има три инвеститора – Б,
В и Г, всеки с дял от 20 %. Тези инвеститори са
свързани помежду си, формирайки група от свър
зани предприятия: Б притежава дял от 70 % във
В, а В притежава дял от 60 % в Г. На пръв поглед
А е независимо предприятие, но понеже Б, В и
Г са свързани, те заедно като група притежават
60 % от А.
Данни за предприятие А = 100 % от А + 100 %
от Б + 100 % от В + 100 % от Г.

Приложение № 3
към чл. 22, ал. 1, т. 3, буква „а”
Мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и мар
кетинг на продукти от риболов и аквакултура“
Критерии за приоритизация и оценка на проек
тите в условия на ограничен бюджет
Приоритет за избор на проектите К о е ф и 
ще бъде даван в следната последо ц иен т на
вателност:
точките за
оценка
Преработка:
1. Преработка или предлагане на * 1
нови и/или висококачествени про
дукти на пазара
2. Преработка на отпадъците

* 0.8

3. Други инвестиции

* 0.4

Маркетинг:
Изграждане на стоково тържище

* 1

Изграждане на пазари на произво * 0.8
дители
Точките за оценка:
Вид на предприятието микро- и малко 40
Разкриване на над 10 работни места 40
Разкриване на 5 до 9 работни места 30
Разкриване на 1 до 4 работни места 20
Проек т и, п ред ложен и о т м ла д и 10
собственици на пазарни структури/
преработвателни предприятия на
възраст от 18 до 40 години
Проекти, предложени от жени, соб 10
ственици на пазарни структ у ри/
преработвателни предприятия
Максимален брой точки

100
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Държавен фонд „Земеделие“
Заявка за авансово плащане
Разплащателна агенция						
Отдел „Рибарство и аквакултури“

Приложение № 4
към чл. 29, ал. 1

Държавен фонд „Земеделие“ – РА
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007-2013)
Заявка за авансово плащане
До
Държавен фонд „Земеделие“
Отдел „Рибарство и аквакултура“
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА:
Попълва се служебно:
Заявка № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Печат:

Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/
Попълва се от бенефициента - ЮЛ/ЕТ
Наименование на бенефициента ЮЛ/ЕТ (по съдебна регистрация)

ЕИК №:
Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

E-mail
Попълва се от законния представител на бенефициента - ФЛ/представител на ЮЛ/ЕТ
Име на бенефициента физическо лице/ собственика на ЕТ/управителя на ЮЛ
Име:

Презиме:

Фамилия:
Л. К.№:

издадена на:

от:

Постоянен адрес:

телефон:

факс:

E-mail
Наименование на бенефициента - Община
Община:
ЕИК №:
Адрес:

Област:

ЕГН:
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Телефон:
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Факс:

E-mail
Представител:
Име:

Презиме:

Фамилия:
Л. К. №:

издадена на:

от:

ЕГН:
Информация за банковата сметка на бенефициента

IBAN:

Банков код (BIC):

Банка:

Банков клон
Попълва се от упълномощено лице
/в случай, че документите не са подадени лично от бенефициента/

Име:

Презиме:

Л. К.№:

Фамилия:

издадена на:

Пълномощно №:

от:

ЕГН:

дата:

Местоположение на инвестицията:
Област:

Община:

Град/село:

Адрес:

A. Общи условия:
1 Кандидатствам за авансово плащане по проект номер ................................................................., одобрен по
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № .............................
2 Размерът на авансовото плащане, което заявявам за плащане по този проект е ........................................
3

� Да

Декларирам, че не съм подал друга заявка за авансово плащане по настоящия
проект

Б. Общи документи за всички бенефициенти
1 Документ за самоличност на бенефициента или на законния представител на
бенефициента
2 Документ за самоличност на лицето, което подава документите (в случай на
упълномощаване)
3 Нотариално заверено изрично пълномощно от бенефициента, в случай че
документите не се подават лично от бенефициента.

� Да
� Да

�Непр.

� Да

�Непр.

4 Банкова гаранция в размер на 110 % от стойността на заявеното авансово
плащане за срока по Договора, удължен с шест месеца.

� Да

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

� Да

Име на бенефициента

подпис и печат

Име на младши експерт / експерт от РРА-РА, приел заявката за авансово плащане

подпис и печат

Име на гл. експерт от РРА-РА, проверил заявката за авансово плащане

подпис и печат
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Заявка за плащане
Мярка 2.6			

Приложение № 5
към чл. 31, ал. 1

Държавен фонд „Земеделие“ – РА
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007-2013)
Заявка за плащане

МЯРКА 2.6 - Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури
До
Държавен фонд „Земеделие“
Отдел „Рибарство и аквакултура“
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА:
Вид плащане:
Получено:

Междинно �

Окончателно �

авансово плащане �

междинно плащане �

Попълва се служебно:
Заявка № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/

Печат:
Попълва се от бенефициента - ЮЛ/ЕТ
Наименование на бенефициента ЮЛ/ЕТ (по съдебна регистрация)

ЕИК №:

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

E-mail
Попълва се от законния представител на бенефициента - ФЛ/представител на ЮЛ/ЕТ
Име на бенефициента физическо лице/ собственика на ЕТ/управителя на ЮЛ
Име:

Презиме:

Фамилия:
Л. К. №:

издадена на:

от:

ЕГН:

Постоянен адрес:

телефон

факс

E-mail
Информация за банковата сметка на бенефициента

IBAN:

Банков код (BIC):

Банка:

Банков клон
Попълва се от упълномощено лице
/в случай, че документите не са подадени лично от бенефициента/

Име:
Л. К. №:
Пълномощно №:

Презиме:
издадена на:
дата:

Фамилия:
от:

ЕГН:
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Местоположение на инвестицията
град/село

област

община

Адрес:

Извършените от мен разходи, за които заявявам финансово подпомагане,
са в размер на: ________________________________ лева.
Финансовата помощ, която заявявам за плащане, е в размер на: ____________________________________ лева.
Описание на инвестицията:

МЯРКА 2.6 - Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури
Допустими сектори:

Сектор 01-Увеличаване преработвателния капацитет чрез изграждане на нови преработвателни единици и/ или
разширение на съществуващи.

� Да

Сектор 02 – Изграждане, разширение, оборудване и модернизация на преработвателни единици с цел подобряване
хигиената и условията на труд, опазване на околната среда и внедряване на производствени системи за контрол на
качеството и технологични иновации.

� Да

Сектор 03 - Изграждане на нови пазарни структури.

� Да

Сектор 04 - Модернизация на съществуващи пазарни структури.

� Да

Допустими разходи:
1. Разходи за строително-монтажни работи (СМР);

� Да

2. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други,
пряко свързани с предвидената инвестиция, в това число и разходи, включени в продажната
цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация
на оборудването/машините/съоръженията;

� Да

3. Специализирана складова техника и специализирани транспортни средства, пряко свързани с производствената
дейност на кандидата.

� Да

4. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;

� Да

5. Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и
въвеждане в експлоатация;
6. Предварителни разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи и изготвяне на технически и/или
технологичен проект, които са на стойност до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта, но не повече от
левовата равностойност на 25 000 евро;

� Да

7. Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 %
от общите допустими разходи по проекта;

� Да

8. Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или
електро- енергия, необходими единствено и само за производствената дейност на кандидата;

� Да

9. Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане
на съответствие с международно признати стандарти;

� Да

10. Обучение на персонала зает с производствената дейност пряко свързана с предвидената инвестиция;

� Да

11. Инвестиции във пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда;

� Да

12. Разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:
а. съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци – използване на отпадъците от преработката за производство на
страничен животински продукт (рибно брашно и/или други);
б. оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;
в. съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд;

� Да

� Да
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A. Общи документи:
1

Копие от документ за самоличност на бенефициента.

� Да

2

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

� Да

� Непр.

3

Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице.

� Да

� Непр.

4

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

� Да

5

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

� Да

6

Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката и баланс
към датата на подаване на заявката съгласно Закона за счетоводството.

� Да

7

Копие на извлечение от Инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на
бенефициента, доказващо заприходяването на подпомаганите активи.

� Да

8

Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на
заявката за плащане съгласно Закона за счетоводството.

� Да

9

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако лицето е
регистрирано по ЗДДС или декларация (по образец) в случай, че не е регистрирано.

� Да

10

Копие от Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от МОСВ,
респективно РИОСВ, за преценяване на влиянието върху околната среда на проекти, обекти
и дейности, неподлежащи на задължителна ОВОС.

� Да

11

Документ за собственост на сграда/земя и/или копие от договор за наем и/или копие от
договор за аренда с минимален срок 5 години към датата на кандидатстване, удължен с три
месеца и/или договор за учредено право на строеж за срок не по-малък от 10 години (при
СМР).

� Да

12

Договор за строителство, доставка или услуга на всеки обект на инвестицията с детайлно
описание на технологичните параметри, цена, срок, количество и начин на доставка. В
договорите се описва ДДС.

� Да

13

Приемо-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента за всеки
обект на инвестицията, съдържащ подробно описание на технологичните параметри.

� Да

14

Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.

� Да

15

Платежен документ (касова бележка/платежно нареждане), прикрепен към всяка фактура,
който доказва плащане и банково извлечение от деня на извършване на плащането,
доказващо плащане от страна на бенефициента, съгласно Наредба № 27 Чл. 3 ал. 1 на БНБ.

� Да

16

Застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията покриваща
рисковете, описани в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза
на Разплащателната агенция, валидна за срок от 12 месеца.

� Да

� Непр.

17

Копие от квитанция или от платежно нареждане и банково извлечение от деня на
плащането за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката.

� Да

� Непр.

18

Декларация от доставчици, че предмета на инвестиция (за оборудване) не са втора
употреба.

Да

� Непр.

19

Декларация за банковите сметки на доставчиците/изпълнителите, към които има извършени
палщания.
Копие от регистрация съгласно Закона за стоковите борси и тържища по сектор 03 или
пререгистрация по сектор 04.

� Да
� Да

� Непр.

21

Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни от животински произход
(риба и рибни продукти) и/или Удостоверение за регистрация на обект за производство на
суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора,
издадени от ОДБХ, съгласно ЗВД или ЗХ.

� Да

� Непр.

22

Попълнена таблица за разходите към заявката за плащане.

� Да

23

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

� Да

20
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Б. Специфични документи по видове разходи:
Разходи за строително-монтажни работи;

� Да

1.

Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на
закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (образец № 7 и №12,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителство.

� Да

2.

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), при
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя
(образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.) – при кандидатстване за
окончателно плащане.

� Да

3.

Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него), (образец
№16, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г) – при кандидатстване за окончателно плащане
(в зависимост от характера на инвестицията).

� Да

4.

Обобщен приемо-предавателен протокол между бенефициента и изпълнителя за всички
видове изпълнени и приети строително-монтажни работи.

� Да

5.

Сертификати за качество или декларация за съответствие на всички елементи на предмета
на инвестицията (в случай на закупуване на оборудване и машини).

� Да

Закупуване и инсталиране нови машини и оборудване пряко свързани с производството;

� Да

1.

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец №17,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г), в случаите, когато се изисква съгласно действащата
нормативна уредба.

� Да

2.

Сертификати за качество или декларация за съответствие на всички елементи на предмета
на инвестицията .

� Да

Специализирани транспортни средства, пряко свързани с производствената дейност на
кандидата;

� Да

1.

� Да

Копие от свидетелство за регистрация на специализирано транспортно средство в КТИ.

Закупуване на, ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на
проекта;
1.
Копие от патент издаден от Патентното ведомство, който е предмет на закупуване от
бенефициента.
2.
Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, за срок не по-малък от 5 години от
датата на подписване на договора с описани финансови условия на договора или друг
документ, удостоверяващ закупуването на патент от бенефициент.

� Да

Закупуване на земя, която има пряка връзка с целите на дейността и е в размер до 10 % от
общите допустими разходи по проекта;

� Да

1.

Документ, удостоверяващ правото на собственост на земята на бенефициента, представен в
предвидената от българското законодателство форма.

� Да

2.

Актуална скица на земята, издадена не повече от 6 месеца преди датата на подаване на
заявката за плащане.

� Да

3.

Копие от удостоверение за данъчна оценка на земята към датата на закупуване
(изисква се, в случай на закупуване на земята след датата на кандидатстване за
подпомагане).

� Да

Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на
околната среда и водите (въвеждане на системи за управление на предприятията и
разработване на НАССР);

� Да

1.

Копие от документ, удостоверяващ постигането на съответствие с международно признати
стандарти (при кандидатстване за такива).

� Непр.

� Непр.

� Непр.

� Непр.

� Да
� Да

� Да

� Непр.

� Непр.
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В. Декларации:
1.

Декларирам, че цялата инвестицията е завършена.

� Да

� Непр.

2.

Декларирам, че е завършена одобрената обособена част от инвестицията.

� Да

� Непр.

3.

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

� Да

4.

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

� Да

5.

Декларирам, че стопанството ми отговаря на изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

� Да

6.

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

7.

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

� Да

8.

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

� Да

В случай че бенефициентът предостави неверни данни или документи с невярно съдържание, същият носи наказателна
отговорност съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.
В случай че бенефициентът представи документ и/или декларация с невярно съдържание, същият ще бъде изключен от
предоставяне на безвъзмездно финасово подпомагане по ЕФР и е длъжен да върне всички изплатени към момента
средства. Бенефициентът ще бъде изключен от подпомагане за годината, в която е било открито нарушението и следващата
финансова година по ЕФР.

Инвестициите, регистрирани в заявката за плащане, са действително извършени. Разходите, за които

� Да

се заявява подпомагане, са отразени в таблицата за разходите към заявката за плащане.

Име на бенефициента

Име на младши експерт / експерт от РРА-РА, приел заявката за плащане

Име на гл. експерт от РРА-РА, проверил заявката за плащане

Настоящо състояние
1.

Настоящ оборот (лева годишно) от
преработка/маркетинг на продукти от риболов и аквакултури

2.

Брой заети на пълно работно време от които:
мъже
жени

3.

Настоящо годишно производство (тонове/годишно)
на продукти от риболов и аквакултури, по видове преработени продукти
(посочва се вида на преработения продукт - охладен шаран, замразена
пъстърва, осолена цаца, опушена риба и т.н.)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

подпис и печат

подпис и печат

подпис и печат

Показатели
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Приложение 5
към чл. 31, ал.1

Таблица за разходите
Мярка 2.6

Таблица за разходите
Вид на плащането:

Окончателно

Междинно

№ на зявката:

№ на проекта от ИАРА:

№

Вид на инвестицията

Вид на разхода

1

2

3

Колич Мерни Цена за актив без
ество

ед.

ДДС

4

5

6

Обща сума без ДДС

No на фактурата

Дата на фактурата

7

8

9

1

0,00 лв

2

0,00 лв

3

0,00 лв

4

0,00 лв

5

0,00 лв

6

0,00 лв

7

No на застрахователната
полица

10

0,00 лв

Обща сума на извършените разходи (А1+,…,+Аn)

0,00 лв (A)

Предварителни разходи за инженерни пручвания, оценки и анализи за подготовка и/или
изпълнение на проекта, които са в размер до 5% от общата стойност на допустимите
разходи по проекта, но не повече от левовата равностойност на 25 000 европо фактури

0,00 лв
(B)

Обща сума на разходите

0,00 лв (C)

*Попълва се само при закупуване на земя
Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената
инвестиция и е в размер до 10 % от общите допустими разходи по
проекта;

Обща сума на разходите по проекта

Обща сума на
допустими разходи

Обща сума без ДДС
(D)

0,00 лв

(E)

Бенефициент:_______________________________________________________________________________________

Име, подпис, дата, печат
Мл. експерт/експерт РРА-РА

Име, подпис, дата

Приложение № 6
към чл. 44, ал. 1
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РИСКОВЕ
1. Пожар, мълния, експлозия, имплозия.
2. Сблъсък с летателни апарати и тела и/или падащи предмети от тях.
3. Буря, ураган.
4. Тежест и измокряне от естествено натрупване на сняг или лед.
5. Измокряне от забравени кранове или чешми или авария на водопроводни или отоплителни ин
сталации.
6. Наводнения от природни бедствия.
7. Свличане на земни маси.
8. Земетресения.
9. Кражби от всякакъв тип.
10. Транспортиране на застрахованото имущество със собствен автотранспорт.
4327
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-206
от 28 март 2011 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 61 от
Закона за защитените територии и чл. 22, ал. 2
от Наредбата за разработване на планове за
управление на защитени територии утвърждавам План за управление на защитена местност
„Кайлъка“ и природна забележителност „Пещера
разбитица“.
Екземпляри от Плана за управление на защитена местност „Кайлъка“ и природна забележителност „Пещера разбитица“ да се предоставят
на съответните регионални и местни органи за
сведение, изпълнение и контрол.

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3217-П
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1‚ чл. 4, ал. 1,
чл. 22г, ал. 3 и чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗПСК, протоколно
решение № 725 от 30.03.2011 г. от заседание на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши продажбата
на пакет от 49 533 броя акции, представляващи
33 % от капитала на „Е.ОН България Продажби“ – АД, Варна, и продажбата на пакет от 43 494
броя акции, представляващи 33 % от капитала
на „Е.ОН България Мрежи“ – АД, Варна, да се
осъществи по реда на чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗПСК
чрез публично предлагане на „Българска фондова борса“ – АД.
Изпълнителен директор: Ем. Караниколов
4314

Министър: Н. Караджова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

4521

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 238-ДФ
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 180 от Закона за
публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)
Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Болкан Капитал
Мениджмънт“ – АД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Околовръстен път 258, да
организира и управлява договорен фонд „Комодити Стратеджи Фонд“.
Вписва на основание чл. 164а, ал. 2 ЗППЦК
договорен фонд „Комодити Стратеджи Фонд“ в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН, воден от
Комисията за финансов надзор (КФН).
Потвърждава проспект за публично предлагане
на дялове на договорен фонд „Комодити Стратеджи Фонд“ на основание чл. 180, ал. 6 ЗППЦК.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва договорен фонд „Комодити Стратеджи
Фонд“ като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1,
т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
Председател: Ст. Мавродиев
4491

РЕШЕНИЕ № 365
от 8 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1,
т. 1, чл. 110, а л. 1, т. 2 ЗУ Т и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-82 от 15.09.2009 г., т. 31, Столичният общински съвет реши:
Приема проект за изменение на план за регулация на УПИ IV-659 – за тп и V-461, кв. 15а,
изменение на плана за улична регулация на улица
от о.к. 62г до о.к. 62г за създаване на улица-тупик
от о.к. 62з до о.к. 62и, в.з. Беловодски път, по
кафявите и зелените линии, цифри, букви и текст
съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд –
София-град, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
Председател: А. Иванов
4074
РЕШЕНИЕ № 366
от 8 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1,
т. 1, чл. 110, а л. 1, т. 2 ЗУ Т и протокол на
ОЕСУТ ЕС-Г-94 от 20.10.2009 г., т. 12, Столичният
общински съвет реши:
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Приема проект за изменение на план за регулация на УПИ XV-300, кв. 27; изменение на
плана за улична регулация на улица-тупик от
о.к. 134 до о.к. 137 (нова), в.з. Беловодски път,
по кафявите и зелените линии, цифри, букви и
текст съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
4075

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 16
от 13 януари 2011 г.
За проект за ПУП – изменение на план за
регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. с. Долни
Богров, кв. 10, УПИ XVII-181, XXI-181 и изменение на улична регулация по о.т. 55б – 59в., район
„Кремиковци“.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ е постъпила чрез район „Кремиковци“
молба за изменение на дворищно-регулационен план по взаимно съгласие от Красимир
Василев Ангелов и Марина Василева Стоянова
под вх. № ГР-08-22-25/2009 г. Приложено е мотивирано предложение за изменение на действащия подробен устройствен план. Същото е
разгледано и прието с протокол на ОЕСУ Т
№ ЕС-Г-112 от 01.12.2009 г., т. 8. Главният архитект на СО допуска изработването на ПУП
със заповед № РД-09-50-150 от 01.02.2010 г., в
която са указани изискванията на отделите в
ДАГ. С писмо № ГР-08-22-25/2009/20.04.2010 г.
е внесен за одобряване проект за ИПРЗ на м.
с. Долни Богров, кв. 10, УПИ XVII-181, XXI181 и изменение на улична регулация по о.т.
55б – 59в. Същият е обявен по чл. 128, ал. 3
ЗУ Т и с писмо № 6602-12(3) от 14.10.2010 г.
район „Кремиковци“ го връща в ДАГ с информацията, че при обявяването няма постъпили
възражения. Проектът е съгласуван от Дирекция
„Зелена система“ при СО на 20.05.2010 г., „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД – 02.03.2010 г.,
„Софийска вода“ – АД – 02.2010 г. Разгледан е
и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-92 от
26.10.2010 г., т. 26.
Проектната разработка отговаря на изискванията на устройствена зона № 4 (Жм) от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и на предвижданията
на ОУП на Столична община/2009 г. Проектното
решение е целесъобразно и в съответствие с
чл. 129, ал. 1 ЗУТ органът, компетентен да одобри проекта за подробен устройствен план, е
Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, заповед № РД-09-50-3345 от
29.05.2008 г. на кмета на Столичната община,
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чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с
чл. 1, ал. 1 ЗУТ и приложение към чл. 3, ал. 2,
т. 4 ЗУЗСО Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. с. Долни Богров, кв. 10, УПИ
XVII-181, XXI-181 и изменение на улична регулация по о.т. 55б – 59в по кафявите и зелените
линии, цифри, текст и защриховки съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
застрояване на м. с. Долни Богров, кв. 10, УПИ
XVII-181, XXI-181 съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересованите
по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Кремиковци“
и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
4331

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 99
от 24 февруари 2011 г.
Проектът е изработен с разрешение от главния
архитект на СО – писмо ГР-94-И-126 от 23.10.2008 г.
Със заявление от 30.04.2009 г. собственикът на
ПИ 020019 внася в ДАГ за процедиране проект
за ИПРЗ за изменение на плана за регулация
и застрояване на кв. 16 за създаване на нови
УПИ ХХІХ-029019, ХХХ-029019, XXXI-029019,
XXXII-029019, ХХХІІІ-029019 и нова задънена
улица по о.т. 121б – 121в.
Проектът е обявен по чл. 128 ЗУТ и с писмо
6602-37(1)/ 23.07.2010 г. район „Нови Искър“ го
връща в ДАГ с информацията, че при обявяването
не са постъпили възражения.
Проектът е съгласуван от „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, на 01.04.2010 г., от „Софийска вода“ –АД, писмо ТУ-1217 от 05.03.2009 г. и
е представена геодезическа снимка, заверена по
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО от „Зелена система“ при СО
(преписка 94-Х-СП-39 от 05.11.2010 г.). Разгледан
е от ОЕСУТ, протокол № ЕС-Г-87 от 12.10.2010 г.,
т. 21, с решение, че приема проекта и го изпраща
в СОС за одобряване.
Проектната разработка отговаря на изискванията на устройствена категория № 5 (Жм1)
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и на
предвижданията на ОУП на Столичната община
от 2009 г. Проектното решение е целесъобразно
и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, Заповед № РД-09-50-3345 от 29.05.2008 г.
на кмета на Столичната община, чл. 110, ал. 1,
т. 3, чл. 17, чл. 134, ал. 2, т. 1, чл. 81, ал. 2 ЗУТ,
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§ 6, ал.7 ПРЗУТ, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г-87 от 12.10.2010 г., т. 21, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация за създаване на нови УПИ XXIX029019, ХХХ-029019, XXXI-029019, ХХХІІ-029019,
ХХХІІІ-029019 и нова задънена улица по о.т.
121б – 121в, кв. 16, м. с. Балша, по зелените и
кафявите линии, цифри, текст и защриховки с
корекциите във виолетов цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване
за УПИ XXIX-029019, ХХХ-029019, XXXI-029019,
ХХХІІ-029019, ХХХІІІ-029019, кв. 16, м. с. Балша,
с корекциите в зелен цвят съгласно приложения
проект.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 130 ЗУТ и може да бъде
обжалвано чрез район „Нови Искър“ пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от съобщаването.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
4292

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 148
17 март 2011 г.
За приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и
застрояване на УПИ IX-456; Х-725 и XIX-457 и
за създаване на задънена улица от о.т. 14г до о.т.
14ж, кв. 1, в.з. Косанин дол, район „Панчарево“.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило искане
с вх. № ГР-92-00-89/2010 г., получено чрез район
„Панчарево“, от собствениците на УПИ IX-457,
456 и Х-725 за изменение на плана за регулация
и застрояване за притежаваните от тях имоти.
Изменението на плана за регулация и застрояване
е допуснато с писмо № 9401-47 от 30.06.2009 г. на
главния архитект на район „Панчарево“. Проектът
за изменение на подробния устройствен план отговаря на предвижданията на Общия устройствен
план на Столичната община.
За промяната на регулацията на УПИ IX-456;
Х-725 и XIX-457 и за създаване на задънена улица
е подписан предварителен договор от собствениците на имотите.
Предвиденото с предложеното изменение на
плана – създаване на задънена улица, представлява мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за изменение на плана за регулация и застрояване в случая на основание чл. 21,
ал. 6 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица,
като с писмо № 9401-47/5/2009 от 22.04.2010 г.
изпълняващият длъжността главен архитект на
район „Панчарево“ удостоверява, че в законоустановения срок няма постъпили възражения.
След обявяването му проектът е разгледан и
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приет от Общинския експертен съвет по устройство на територията с протокол № ЕС-Г-76 от
27.07.2010 г., т. 38.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 от Закона за общинската собственост,
чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
ЗУТ, т. 8 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-76 от 27.07.2010 г.,
т. 38, Столичният общински съвет, реши:
1. Приема проект за изменение на план за
регулация на в.з. Косанин дол, кв. 1. Откриване
на задънена улица от о.т. 14г до о.т. 14ж. Изменение границите на УПИ IX-457, 456 и отреждане
на нови УПИ: IX-456 и XIX-457. Изменение границите на УПИ Х-725; по кафявите и зелените
линии, цифри, зачертавания и щрихи съгласно
приложения проект.
2. Приема проект за изменение на план за
застрояване на УПИ IX-456, Х-725 и XIX-457, кв.
1, в.з. Косанин дол, съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
4553

Председател: А. Иванов

ОБЩИНА АНТОНОВО
РЕШЕНИЕ № 302
от 14 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129
ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 36 и чл. 41,
ал. 2 ЗОС Общинският съвет – гр. Антоново,
одобрява частичното изменение на ПУП – план
за регулация и план за застрояване на кв. 6 по
плана на с. Кьосевци.
4032

Председател: И. Ибрямов

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ЗАПОВЕД № А-368
от 25 март 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и влязъл в сила
ПУП, одобрен със Заповед № 630 от 12.12.1973 г.
на председателя на ОНС – Асеновград, с оглед
задоволяване на важни обществени интереси,
които не могат да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам поземлен имот с кадастрален
идентификатор 00702.508.213 по кадастралната
карта на Асеновград, целият с площ 473 м 2 ,
трайно предназначение – урбанизирана терито-
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рия, начин на трайно ползване – терит., заети
от нас. места, собственост на наследниците на
Якови Константинов Хаджимихайлов.
2. Поземленият имот се отчуждава за изграждане на обект – публична общинска собственост: улица с о.т. 39 – о.т. 4 по подробния
план на ж. к. Запад, Асеновград, одобрен със
Заповед № 630 от 12.12.1973 г. на председателя
на ОНС – Асеновград.
3. Обезщетението за отчуждавания поземлен
имот е в размер 18 920 лв. съгласно изготвена
пазарна оценка от 09.11.2010 г. на „Пловдивинвест – 21“ – АД, потвърдена с писмо изх. № 178
от 22.03.2011 г.
Сумата се внася по сметка на Община Асеновград в „Общинска банка“ – АД, офис център
Асеновград, и се превежда по сметка на право
имащите н-ци на Якови Константинов Хаджимихайлов с влизане в сила на заповедта, но не
по-рано от 09.05.2011 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Ст. Димитров – зам.-кмет на общината.
4333

Кмет: Хр. Грудев

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 881
от 10 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 16 от
протокол № 11 от 14.10.2010 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
на Община Банско и предложение с вх. № ОС01-670 от 13.12.2010 г. от зам.-кмета на Община
Банско съгласно Заповед № 09-355 от 22.11.2010 г.
Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване, плансхеми за електрификация, водоснабдяване и
канализация към него с цел промяна предназначението на земеделска земя „За жилищно
застрояване“ в ПИ с идентификатор 02676.192.23
по КК на гр. Банско (стар идентификатор ПИ
192023, образуван от ПИ 192003 и ПИ 192004 в
местността Величковец, землище на гр. Банско),
община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
4231

Председател: Вл. Колчагов

РЕШЕНИЕ № 882
от 10 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 15
от протокол № 7 от 6.08.2009 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
на Община Банско и предложение с вх. № ОС-
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01-671 от 13.12.2010 г. от зам.-кмета на Община
Банско съгласно Заповед № 09-355 от 22.11.2010 г.
Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване, плансхеми за електрификация, водоснабдяване и канализация към него с цел промяна предназначението
на земеделска земя „За жилищно застрояване“ в
ПИ 013053, образуван от ПИ 013023, ПИ 013043 и
ПИ 013042 в в местността Грамадето, землището
на гр. Банско, община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
4232

Председател: Вл. Колчагов

РЕШЕНИЕ № 886
от 10 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с
вх. № ОС-01-679 от 29.12.2010 г. от зам.-кмета на
Община Банско съгласно Заповед № 09-355 от
22.11.2010 г. Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – частично изменение на план
за улична регулация, на курортна зона „Грамадето“, землище на гр. Банско, община Банско,
област Благоевград, съгласно Решение № 525 от
28.10.2009 г. на Общинския съвет, решения № 235,
№ 252, № 274, № 279 от 2007 г. и № 234 от 2009 г.
на Благоевградския съд.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
4233

Председател: Вл. Колчагов

РЕШЕНИЕ № 887
от 10 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с
вх. № ОС-01-680 от 29.12.2010 г. от зам.-кмета на
Община Банско съгласно Заповед № 09-355 от
22.11.2010 г. Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация, за „План
за изменение на улична регулация от о.т. 7 до
о.т. 8 в кв. 87 в ПИ 21498.350.132 по КК на гр.
Добринище, община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
4234

Председател: Вл. Колчагов

РЕШЕНИЕ № 897
от 10 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с
вх. № ОС-01-698 от 7.02.2011 г. от кмета на общината Общинският съвет – гр. Банско, реши:
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Одобрява ПУП – ПП, за „Ел. кабел 20 kV за
захранване на КТП 20/0,4 kV, 2х800 kVA“ в ПИ с
идентификатор 02676.11.21 по КК на гр. Банско
(стар идентификатор ПИ 011021) в местността
Грамадето, землище на гр. Банско, община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
4235

Председател: Вл. Колчагов

РЕШЕНИЕ № 898
от 10 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с
вх. № ОС-01-699 от 7.02.2011 г. от кмета на общината Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одо бря ва П У П – П П з а „Е лек т ри че ско
п рис ъ ед и н я в а не ч р е з и зг ра ж д а не н а К Т П
20/0,4 kV – 25 kVA и електрически кабелни линии
20 kV и 0,4 kV на приемно-предавателна станция
SO-1621-B към разпределителната електрическа
мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
в ПИ с идентификатор 21498.130.8 по КК на гр.
Добринище (стар идентификатор ПИ 130008 в
местността Тепченик, землище гр. Добринище),
община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
4236

Председател: Вл. Колчагов

ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД № 707
от 23 март 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1
ППЗНП и решение на Общинския съвет – гр.
Бургас, от 17.02.2011 г. и 22.02.2011 г. нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 30 „Изгрев“ в Бургас, ж. к. Изгрев, до бл. 54, в
Обединено детско заведение № 14 „Изгрев“, Бургас,
ж. к. Изгрев, до бл. 54, считано от 01.09.2011 г.
2. Разкривам в ОДЗ № 14 „Изгрев“ 1 яслена
група за деца на възраст от 10 месеца до 3 години
считано от 01.09.2011 г.
3. Персоналът, обслужващ детското заведение,
да се увеличи считано от 01.09.2011 г., както следва:
• непедагогически – 2 щ. бр. (става 10,5 щ. бр.);
• медицински – 2 щ. бр.
4. Задъл жавам общинска админист раци я
„Здравеопазване и социални дейности“ да направи постъпки пред Министерството на здравеопазването за осигуряване на необходимия за
функционирането на яслената група щат (среден
медицински персонал).
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на зам.-кмета по „Образование и култура“.
4510

Кмет: Д. Николов
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-4
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 43 от
09.12. и 14.12.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Бургас, и решения-протоколи № 5 от 16.11.2010 г.
и № 11 от 01.03.2011 г. Надзорният съвет на
Агенцията за приватизация и публично-частно
партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведе на 16-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 16,30 ч. в заседателната зала на Община
Бургас, ул. Александровска 26, публичен търг с
явно наддаване за продажба на общински имот:
обособен обект – почивна база (собственост на
„Благоустройствени строежи“ – ЕООД), в лесопарк „Росенец“, Бургас, със застроена площ
295 кв. м (РЗП – 944 кв. м), с начална тръжна
цена в размер 450 000 лв., стъпка на наддаване
6000 лв. и депозит за участие 45 000 лв.
2. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и публично-частно
партньорство – Бургас, ул. Конт Андрованти
1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17 ч. в
срок до 13-ия ден включително от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“ на цена 200 лв., платими в брой в касата на
агенцията. Физическите лица закупуват лично
или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако се закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие в размер 45 000 лв. се
внася по банков път до 15-ия ден включително от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка на Агенцията за
приватизация и ПЧП – Бургас, № BG 28 SOMB
9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД,
Бургас, SOMBBGSF. Връщането на депозита се
извършва безкасово – с платежно нареждане по
банковата сметка на кандидата в срок 5 работни
дни след изтичането на срока за обжалване на
решението на Надзорния съвет на агенцията за
определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до
15-ия ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна
документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията за
участие в търга – в агенцията всеки работен ден до
15-ия ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“. Изпращане
на предложения по пощенски път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни
сделки с имота, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания,
както и поемане на менителнични задължения.
4293

Председател на Надзорния съвет: Д. Славов
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РЕШЕНИЕ № I-5
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 33 от
22.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
и решение-протокол № 5 от 16.11.2010 г. Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и
публично-частно партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведе на 19-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 17 ч. в заседателната залата на Община
Бургас, ул. Александровска 26, публичен търг с
явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот: офис № 5 на ет. 2 в сграда в УПИ
IX, кв. 5 по плана на ПЗ „Победа“, Бургас със
ЗП 22,22 кв. м, с начална тръжна цена в размер
17 500 лв. без ДДС, стъпка на наддаване 200 лв.
и депозит за участие 1750 лв.
2. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и публично-частно
партньорство – Бургас, ул. Конт Андрованти 1 – 3,
ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17 ч. в срок до
18-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ на цена
200 лв., платими в брой в касата на агенцията.
Физическите лица закупуват лично или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица
представят удостоверение за актуално състояние
и документ за самоличност, ако закупуват лично или с пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено, ако
се закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие в размер 1750 лв. се
внася по банков път до 18-ия ден включително от
датата на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ по IBAN сметка на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство – Бургас,
№ BG 28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас, SOMBBGSF. Връщането
на депозита се извършва безкасово – с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидата в
срок 5 работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на
агенцията за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до
18-ия ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна
документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 18-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
7. Върху достигнатата крайна тръжна цена
се начислява 20 % ДДС съгласно чл. 45, ал. 3
ЗДДС във връзка с § 1, ал. 5б от допълнителните
разпоредби на ЗДДС.
4294

Председател на Надзорния съвет: Д. Славов
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ОБЩИНА ГР. БЯЛА,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 72-564
от 10 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА във връзка
с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бяла,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план за имоти № 000064, № 003212, № 002170 и
№ 265 в по КВС в землището на с. Попович,
община Бяла, област Варна.
4237

Председател: С. Кирова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-11-7706-109
от 30 март 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам
плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000
на селищно образувание по § 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ
на м. Прибой, кадастрален район 405 – зона за
отдих, землище кв. Галата, община Варна, област
Варна, който е изложен в дирекция „Административно-техническо обслужване – Галата“, район
„Аспарухово“, община Варна.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4492

Областен управител: Д. Симеонов

ЗАПОВЕД № РД-11-7706-113
от 1 април 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам
плана на новообразуваните имоти на земеделски земи по § 4 ПЗРЗСПЗЗ в мащаб 1:1000 на м.
Старите лозя, кадастрален район 500, землище
гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна,
който е изложен в административната сграда на
Община Аксаково – ритуалната зала.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
4493

Областен управител: Д. Симеонов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1253
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Прекратява откритата с Решение № 711 от
24.09.2009 г. процедура за приватизация на 945
дяла, представляващи 100 процента от капитала на
общинско търговско дружество „Пиено“ – ЕООД,
Лясковец.
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2. Отменя решения № 847 от 18.03.2010 г.,
980 от 17.06.2010 г. и 1046 от 19.08.2010 г. относно приемане на цена и начин на приватизация
на 945 дяла, представляващи 100 процента от
капитала на общинско търговско дружество
„Пиено“ – ЕООД, Лясковец.
4238

Председател: Ал. Чокойски

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
РЕШЕНИЕ № 958
от 18 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 10 от Правилника
за организацията и дейността на ОбС Общинският съвет – гр. Гулянци, одобрява ПУП – ПЗ
„Туристическа дейност, популяризиране и музейно
експониране – архиеологически резерват „Улпия
Ескус“ в ПИ 000237, м. Върбака, и ПИ 000258,
м. Градище, от землището на с. Гиген и УПИ
І и ІІ, кв. 138, Беженския квартал по плана на
с. Гиген, община Гулянци, област Плевен.
4296

Председател: Ем. Петрушева

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ЗАПОВЕД № РД-11-10-78
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, чл. 129, ал. 3
ЗУТ и решение от протокол от заседание на
Областния експертен съвет по устройство на
територията от 22.03.2011 г. във връзка с внесения в областната администрация – Добрич,
със заявление № РЗ-01-06-430 от 25.02.2011 г. от
„Новател“ – ЕООД, проект на ПУП – парцеларен
план на обект „Изграждане на подземна тръбна
и оптична кабелна линия на „Новател“ – ЕООД,
от съществуваща КШ на кръгово кръстовище на
път II-27, км 77+747 (гр. Добрич) до съществуваща
КШ пред Зърнобаза гр. Балчик, област Добрич,
км 107+934 (гр. Балчик)“, нареждам:
1. Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план на обект „Изграждане на подземна
тръбна и оптична кабелна линия на „Новател“ – ЕООД, от съществуваща КШ на кръгово
кръстовище на път II-27, км 77+747 (гр. Добрич)
до съществуваща КШ пред Зърнобаза гр. Балчик, област Добрич, км 107+934 (гр. Балчик)“,
съгласуван с протокол от Областния експертен
съвет по устройство на територията с възложител „Новател“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, област София, община
Столична, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище,
бул. България 45А, ЕИК 131301643, с управител
Тибор Жолт Беце, представлявано от Светослав
Стоянов Стефанов.
2. Трасето на подземната тръбна и оптична кабелна линия по т. 1 от заповедта засяга
следните поземлени имоти: ПИ № 72624.619.409,
72624.619.411, 72624.303.20, 72624.308.121 в зем-
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лището на гр. Добрич, община гр. Добрич,
област Добрич; ПИ № 56695.0.14 в землището
на с. Плачи дол, ПИ № 58360.0.26 и 58360.0.10
в землището на с. Приморци, ПИ № 57279.0.40
в землището на с. Полковник Свещарово, ПИ
№ 57550.0.30 в землището на с. Полковник
Григорово, община Добричка, област Добрич;
ПИ № 02508.0.56 в землището на с. Безводица,
ПИ № 66250.14.99, 66250.501.681, 66250.501.560,
66250.501.550, 66250.501.681, 66250.25.64 в землището на с. Сенокос, ПИ № 67951.0.167, 67951.501.403,
67951.0.118 в землището на с. Соколово, ПИ
№ 02508.0.102, 02508.0.53, 02508.0.105 в землището
на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич.
Заповедта подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 ЗУТ пред Административния
съд – гр. Добрич, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
4240

За областен управител: Т. Георгиев

ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 11
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на обект:
Кабели 20 kV в ПИ № 000001 в землището на с.
Полски извор, община Камено, захранващ нов
БКТП, който ще бъде изграден в УПИ ІІ-46, масив 42, в землището на с. Полски извор, община
Камено, отреден „За депо за битови отпадъци“.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Камено до А дминистративния
съд – Бургас.
4297

Председател: Т. Добрева

РЕШЕНИЕ № 12
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на обект:
Кабел 20 kV, обслужващ „Фотоволтаична централа“ в ПИ № 033138 в местността Сепетлика
в землището на гр. Камено, община Камено.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Камено до А дминистративния
съд – Бургас.
4298

Председател: Т. Добрева

РЕШЕНИЕ № 13
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
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Одобрява ПУП – парцеларен план на обект:
„Кабел 20 кV, обслужващ „Фотоволтаична централа“ в ПИ № 033139 в местността Сепетлика
в землището на гр. Камено, община Камено.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Камено до А дминистративния
съд – Бургас.
4299

Председател: Т. Добрева

РЕШЕНИЕ № 14
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на обект:
Кабел 20 kV от нов ЖР стълб 59 на електропровод ВЛ 20 kV „Черни връх“ до нов БКТП в ПИ
№ 030028 и Кабел НН от БКТП до ГРТ в ПИ
№ 030028, местност Бозалъка в землището на с.
Черни връх, община Камено.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Камено до А дминистративния
съд – Бургас.
4300

Председател: Т. Добрева

РЕШЕНИЕ № 15
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на обект:
Кабел НН (1 kV) от нов БКТП в ПИ № 034020
до ново ГРТ в ПИ № 035010, местност Крушака
в землището на с. Черни връх, община Камено.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Камено до А дминистративния
съд – Бургас.
4301

Председател: Т. Добрева

РЕШЕНИЕ № 16
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на обект:
Кабели 20 kV от нов ЖР стълб на електропровод
ВЛ 20 kV „Металург“ до нов БКТП в ПИ 070009,
местност Андончов гроб в землището на с. Черни
връх, община Камено.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Камено до А дминистративния
съд – Бургас.
4302

Председател: Т. Добрева
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РЕШЕНИЕ № 17
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на обект:
Кабели 20 kV от нов ЖР стълб 59 на електропровод ВЛ 20 кV „Черни връх“ до нов БКТП в ПИ
№ 032005 и кабел НН (1 kV) от БКТП до ГРТ в
ПИ № 032005, местност Доманлъка в землището
на с. Черни връх, община Камено.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Камено до А дминистративния
съд – Бургас.
4303

Председател: Т. Добрева

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 509
от 25 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за обект: „Полски път
до ПИ 45022, местност Мечкобиево, землище гр.
Малко Търново – пътна връзка на път ІІ-99, км
107+920 – ляво“. Трасето преминава през ПИ
№ 50.896, ПИ № 45.6, ПИ 45.7, ПИ № 45.8, ПИ
№ 45.9, ПИ № 45.11, ПИ № 45.12, ПИ № 45.13, ПИ
№ 45.17, ПИ № 45.20, ПИ № 45.22, ПИ № 45.900
и ПИ № 45.94.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ, изречение
второ, в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Малко Търново пред
Административния съд – Бургас.
4295

Председател: Т. Петков

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 606
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 2, протокол на
ОЕСУТ № 2 от 24.02.2011 г., Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на довеждащ водопровод от напорен водоем в поземлен имот (ПИ) № 000492 до
помпена станция в ПИ № 000520 по картата на
възстановената собственост (КВС), землище на с.
Горно Церовене, община Монтана, преминаващ
през ПИ 000492, в който се намира напорният
водоем, ПИ 000712 – общински полски път, ПИ
049007 – нива – общинска частна собственост,
ПИ 000366 – полски път – общинска публична
собственост, ПИ 049062 – нива – общинска частна
собственост, ПИ 000713 – общински полски път,
ПИ 000526 – път III клас – държавна публична
собственост, ПИ 500100 – нива – общинска част-
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на собственост, и ПИ 000520, в който се намира
помпената станция по КВС, землище с. Горно
Церовене, община Монтана, съгласно чертежа.
ПУП – ПП се одобрява по зелените и черните
линии, цифри и надписи и е неразделна част от
решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ чрез общината до Административния
съд – Монтана, в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
4514

Председател: Св. Николов

ОБЩИНА ОРЯХОВО
РЕШЕНИЕ № 720
от 25 март 2011 г.
На основание ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т, ч л. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А и Решение № 2011-01-01
от 18.02.2011 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията след съгласие
№ 1200269817 от 8.03.2011 г. на „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, Общинският съвет – гр. Оряхово, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на селскостопански пътища,
необходими за изграждането и експлоатацията на
Ветрогенераторен парк – гр. Оряхово, съвпадащи
с полски пътища, означени в картата на възстановената собственост с № 000.007; 000.014; 000.038;
000.039; 000.041; 000.065; 000.066; 000.144; 000.148;
000.152; 000.153; 000.156; 000.162; 000.163; 000.185;
000.219; 010.002; 014.020; 014.021; 015.002; 024.019;
025.021; 027.001; 027.014; 027.015; 028.016; 028.033;
028.053; 000.096; 000.097; 000.098; 000.099; 000.101;
000.175; 000.176; 000.177; 000.179; 000.181; 000.182;
000.184; 000.381; 041.013; 041.034; 042.001; 043.033;
043.044; 043.050; 044.027; 044.055; 047.014; 048.016;
048.037; 049.024; 051.023; 412.002 в землището на гр.
Оряхово и с № 000.424; 000.653; 000.687; 000.827;
000.829; 000.832; 000.867; 000.892; 000.910; 000.948
в землището на с. Селановци, община Оряхово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано в едномесечен срок след
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Враца, чрез Община Оряхово.
4511

Председател: В. Кънев

РЕШЕНИЕ № 721
от 25 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и Решение № 2011-01-02 от 18.02.2011 г.
на Общинския експертен съвет по устройство
на територи ята след съгласие № 120 0269817
от 08.03.2011 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, Общинският съвет – гр. Оряхово,
одобрява изменение на ПУП – парцеларен план
на трасе ел. провод за връзки между вятърни
енергийни източници, одобрен с Решение № 466 от
12.02.2010 г. от протокол № 50 на ОбС – Оряхово, с
проект за ПУП – парцеларен план на трасе за подземна кабелна връзка между ветрогенераторите и
подстанция на „Ветрогенераторен парк – Оряхово“
през имоти с № 000.014; 000.038; 000.039; 000.040;
000.041; 000.046; 000.066; 000.078; 000.079; 000.087;
000.097; 000.098; 000.099; 000.144; 000.148; 000.152;
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000.153; 000.156; 000.157; 000.163; 000.173; 000.175;
000.176; 000.177; 000.178; 000.179; 000.181; 000.182;
000.184; 000.219; 000.379; 000.381; 000.384; 004.019;
006.022; 006.024; 008.023; 010.002; 010.016; 012.024;
012.052; 012.054; 012.055; 013.033; 014.020; 014.021;
014.041; 014.043; 015.002; 015.031; 017.014; 018.037;
025.021; 025.056; 025.058; 026.031; 027.001; 027.014;
027.047; 027.049; 028.016; 028.080; 029.026; 041.013;
041.034; 041.078; 041.080; 041.082; 042.001; 042.054;
042.056; 043.050; 043.072; 043.074; 044.027; 044.138;
044.140; 044.142; 044.144; 044.146; 046.024; 047.014;
047.076; 047.080; 048.016; 048.067; 048.069; 050.026;
051.023; 051.043; 051.045; 051.047; 051.049; 412.002;
412.027 в землището на гр. Оряхово с дължина на
трасето 40 116 м. и в имоти с № 000.351; 000.653;
000.827; 000.829; 000.832; 000.867; 000.892; 000.909;
000.910; 000.948; 159.029; 164.046; 164.047; 164.048;
165.049; 166.018; 168.020; 168.022; 172.033; 173.055;
173.057; 173.059 в землището на с. Селановци,
община Оряхово, с дължина на трасето 8046 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано в едномесечен срок след
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Враца, чрез Община Оряхово.
4512

Председател: В. Кънев

РЕШЕНИЕ № 722
от 25 март 2011 г.
На основание ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т, ч л. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА и Решение № 2011-01-04 от
18.02.2011 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията Общинският съвет – гр. Оряхово, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за външен водопровод
за захранване на ел. подстанция на „Ветрогенераторен парк – Оряхово“, разположена в имот
№ 028.035 по КВС на гр. Оряхово, с трасе по
полски пътища с № 000.162, 000.163 и 000.219 в
землището на гр. Оряхово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано в едномесечен срок след
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Враца, чрез Община Оряхово.
4513

Председател: В. Кънев

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 647
от 21 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на „ЕЛ трасе на ветроенергиен
парк – „Патарешка поляна“, в землището на
с. Габарево, община Павел баня. Дължината
на трасето на ЕЛ кабела (20 kV) е 1397 л. м, а
площта на сервитута – 5539 кв.м, дължината на
трасето на кабела 1 kV е 297 л. м, а площта на
сервитута – 1188 кв. м.
Решението може да бъде обжалвано чрез
Общ ина Павел бан я до А дминист рат ивни я
съд – Стара Загора.
Председател: Хр. Петрова
4334
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЗАПОВЕД № РД-15
от 25 март 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М = 1:1000 на земите по § 4
ПЗРЗСПЗЗ на гр. Перник, местността Гайдарица – ПИ 55871.620.63 по ККР, община Перник,
област Перник.
Областен управител: И. Петров
4033

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ЗД-00-28
от 22 март 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ одобрявам
плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на
земеделски земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ,
за местността Сай дере в землището на с. Яврово,
община Куклен, област Пловдив.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Плавдив до Административния съд – Пловдив,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител: Ив. Тотев
4037

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 115
от 26 октомври 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗУТ с протокол № 014
от 26.10.2010 г. Общинският съвет – гр. Приморско, одобрява проект за ПУП (ПРЗ) в обхват:
ПИ № 10731.501.153, 10731.106.27 и 10731.106.28,
10 7 31 .10 6 . 2 9, 10 7 31 . 5 01 .1 52 , 10 7 31 .10 6 . 6 2 0 ,
10731.501.619, 10731.501.426 и 10731.106.34, обособени в кв. 47 и 48 по КК на с. Веселие, община
Приморско, както следва:
1. Промяна на уличната регулация, като улица
с о.т. 103, 105, 106 от ПР на с. Веселие се проведе
по изпълненото на място благоустрояване.
2. Урегулирането на ПИ с идентификатори
№ 10731.501.153 и 10731.106.27 в два новообразувани УПИ ІХ и УПИ Х в кв. 47 с отреждане „за
жилищно застрояване“ при спазване на показатели
за застрояване: плътност – 40 %, Кинт – 1,00, и
височина на застрояване – 10 m.
3. Обособяването на част от ПИ с идентификатор № 10731.106.34 в новообразуван УПИ ІV в кв.
48 с отреждане „за техническа инфраструктура“.
4. Посочените изменения са съгласно червените, сините и черните надписи, щрихи и линии и
нанесените в зелено корекции на приложенията
към това решение.
Председател: Пл. Георгиев
4496

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 012
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 22,
ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 62, ал. 2 АПК
с протокол № 001 от 27.01.2011 г. Общинският
съвет – г р. Приморско, поправя свое Решение № 115 от 26.10.2010 г., прието с протокол
№ 014 от 26.10.2010 г., като вместо „….в обхват
ПИ 10731.501.153, 10731.106.27 и 10731.106.28,
10 7 31 .10 6 . 2 9, 10 7 31 . 5 01 .1 52 , 10 7 31 .10 6 . 6 2 0 ,
10731.501.619, 10731.501.426 и 10731.106.34, обособени в кв. 47 и 48 по КК на с. Веселие“ да се чете:
„.... в обхват ПИ № 10731.501.153, 10731.106.27 и
10731.106.28, 10731.106.29, 10731.501.152, 10731.501.620,
10731.501.619, 10731.501.426 и 10731.106.34, обособени в кв. 47 и 48 по КК на с Веселие“.
Председател: Пл. Георгиев
4497

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1140
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на общински нежилищен имот,
невключен в имуществото на общинско търговско
дружество, който се използва за стопански цели,
представляващ поземлен имот с идентификатор
63427.7.399, с площ 1804 кв. м и с построената в него
едноетажна, масивна сграда със сутерен – магазин
за хранителни стоки (супермаркет), със застроена
площ 1438 кв. м, с изба под част от сградата с площ
1210 кв.м, с идентификатор 63427.7.399.1, при съседи:
поземлени имоти с идентификатори 63427.7.736,
63427.7.342, 63427.7.737, 63427.7.734 с адрес Русе, ж.
к. Здравец-изток, бул. Липник 70а, акт за общинска собственост № 5555 от 23.10.2008 г., наричан
по-нататък за краткост „обекта“.
2. Начална тръжна цена – 700 000 лв.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозит за участие в търга – 200 000 лв.,
който се внася в срок до 15 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
5. Тръжната документация се закупува в Центъра за административни услуги и информация на
Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки“, пл. Свобода 6, на цена 360 лв.,
заплатени в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД,
клон Русе, в Центъра за административни услуги
и информация.
6. Срок за закупуване на тръжната документация – не по-кратък от 10 дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Срок за подаване на предложения за участие в
търга – не по-кратък от 15 дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. на 14-ия работен ден
включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на
тръжни книжа и предварителна заявка.
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9. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала
на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода 6.
10. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
11. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
12. Възлага на комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да освободи
депозитите на неспечелилите участници в търга,
да издаде заповед за спечелилия търга участник и
да сключи приватизационен договор за покупкопродажба с него.
14. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.
Председател: В. Пенчев
4038

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1672
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 48 на
ПК „Устройство на територията“ Общинският
съвет – гр. Самоков, одобрява представения
ПУП – план за застрояване за имот, попадащ
в обхвата на КТЛ „Самоков – Боровец – Бели
Искър“ (ядро „Соколец“) и представляващ имот
№ 65231.919.134 с площ 5326 кв. м по кадастралната
карта за землището на гр. Самоков, собственост
на „Хастингс“ – ЕООД, съгласно нот. акт. № 30,
т. ІV, д. № 1152 от 2006 г., вписан на 26.06.2006 г. в
Службата по вписванията – Самоков, разгледан и
приет на ЕС при Община Самоков с протокол № 20
от 22.07.2008 г., т. 6 и съгласуван с Решение № 1021
от 24.09.2009 г. на Общинския съвет – Самоков.
Председател: Л. Янкова
4304

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 43
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и 3 ЗУТ и с
чл. 3, ал. 7 от Закона за пътищата Общинският
съвет – гр. Сандански, не съгласува парцеларния
план на АМ „СТРУМА“ ЛОТ 4 (основно трасе
и инженерни мрежи) за територията на община
Сандански поради липса на алтернативни обходни
пътища за населените места на територията на
община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Сандански
до Административния съд – Благоевград.
Председател: Ат. Стоянов
4335

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 51
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл.
129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 12 от 06.10.2010 г. на
ОЕСУТ при Община Сандански Общинският съвет – гр. Сандански, одобрява ПУП – парцеларен
план за проектно трасе на напорен тръбопровод и
изтичало за захранване на обект МВЕЦ „Ходжово“
в имот № 067003, землище на с. Ново Ходжово,
община Сандански, като трасето преминава през
следните ПИ: № 000255, 000256, 000263, 000273,
000274, 000390, 000435, 000436, 000440, 000498,
000500, 000501, 000502, 000510 в землището на с.
Калиманци; 000153 в землището на с. Катунци;
000072, 000116, 000119, 000120, 000121, 000122,
000123, 000155, 000240, 000250, 000254, 000319,
000367, 000372, 078002, 078005, 078016, 078047,
078048, 119001, 119002, 125024, 126047, 126048,
126061, 126062, 126063, 126073, 126074, 152016,
153106, 156016 в землището на с. Враня; 000004,
000029, 000030, 000082, 000091, 000102, 000162,
017017, 067001, 0067004, 067009 в землището на с.
Ново Ходжово, обшина Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Сандански
до Административния съд – Благоевград .
Председател: Ат. Стоянов
4336

ОБЩИНА СЛИВЕН
ЗАПОВЕД № РД-15-246
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и 3
ЗОС и с оглед необходимостта от реализиране на
строителството на „Улица(тупик) от о.т. 1548 до
о.т. 1549“, гр. Сливен, по влязъл в сила план за
регулация на кв. Ново село, гр. Сливен, одобрен
със Заповед № РД-15-735 от 14.08.1995 г. на кмета
на общината, нареждам:
Да се отчуждят 6 кв.м земя, представляваща
част от ПИ № 67338.555.166, целият с площ 130
кв.м, намиращ се на ул. Пушкин по плана на кв.
Ново село, гр. Сливен, при граници на имота: ПИ
67338.338.51, ПИ 67338.555.21, ПИ 67338.557.22 и
ПИ 67338.555.165, собственост на Стефан Стефанов
Шумналиев, за общински нужди – изграждане на
обект публична общинска собственост – „Улица
(тупик) от о.т. 1548 до о.т. 1549“, гр. Сливен.
Общ размер на дължимото обезщетение за
отчуждаваната част – 1380 лв., определен по реда
на чл. 22, ал. 3 ЗОС.
Обезщетението да се внесе по сметка на собственика в „Инвестбанк“ – АД, Сливен.
Изплащането на обезщетението по сметка на
правоимащия да започне след 01.06.2011 г.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред А дминистративни я съд – Сливен, чрез
Община Сливен.
4332

Кмет: Й. Лечков
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ОБЩИНА СМЯДОВО
РЕШЕНИЕ № 303
от 21 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 14, чл. 80, ал. 1 и
2, чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Смядово, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
подробен устройствен план – план за регулация,
и поправка и попълване на кадастрален план,
одобрен със Заповед № 73 от 7.03.1932 г. и № 1105
от 24.03.1932 г., в обхват: кв. 4 и 7, с. Бял бряг,
община Смядово, като се изменя:
1. Коригират се уличните регулационни линии на улицата между кв. 4 и 7, като ширината
є става 10 м, заличава се осовата точка № 100 и
се образуват нови осови точки № 94а и № 100а.
2. От поземлен имот с планоснимачен № 333 се
образува УПИ VIII-333 – „За малкоетажно жилищно застрояване“, който се добавя към кв. 4, като
регулационните линии се поставят в съответствие
със съществуващите граници на поземлените
имоти. Площ на УПИ VIII-333, кв. 4 – 500 кв. м.
3. Променя се собствеността на УПИ VIII-333,
кв. 4, от публична общинска в публична частна.
Изменението се одобрява по кафявите и зелените
линии, щрихи и надписи на приложения проект
за поправка на кадастрален план и за изменение
на подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР).
4076

Председател: М. Жечев

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ЗАПОВЕД № 8-Z-367
от 28 март 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ
и влязъл в сила от 17.09.2009 г. ПУП – ПРЗ
„Закриване и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци в землището на гр. Созопол“, одобрен с Решение № 517 от 7.08.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол, и при следните
мотиви: задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин; закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на
гр. Созопол; обявяване на обекта като такъв от
първостепенно значение – т. VII от Програмата
за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2011 г., приета с Решение № 1107 от
18.02.2011 г.; извършено обявяване по реда на чл. 25
ЗОС; изготвена и одобрена с Решение № 1068 от
23.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Созопол,
оценка от лицензиран оценител, нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на част
от поземлен имот с площ 4367 кв.м от 7313 кв.м
площ на целия имот с идентификатор 67800.17.46
по ККР на гр. Созопол, с предназначение на
имота – земеделска, попадаща в поземлен имот
с идентификатор 67800.17.105 съгласно скицапроект за изменение на КККР за поземлени
имоти с идентификатори 67800.17.90, 67800.17.86,
67800.17.83, 67800.17.61, 67800.17.44, 67800.17.40,
67800.17.38, 67800.17.92, 67800.17.89, 67800.17.73,
67800.17.60, 67800.17.59, 67800.17.47, 67800.17.46,

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

67800.17.45, 67800.17.32, 67800.17.31, 67800.17.29,
67800.16.93, 67800.16.84, 67800.16.9, 67800.16.5,
67800.16.2 по ККР на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК.
2. Частта от поземлен имот с идентификатор
67800.17.46 по КК на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 4367 кв.м е
собственост на наследници на Димитър Христов
Пинаков съгласно удостоверения за наследници
с № 428 от 17.03.2011 г., № 427 от 17.03.2011 г. и
№ 430 от 17.03.2011 г. при следните квоти:
1) наследници на Афродита Димитрова Червенкова, притежаващи общо 1/2 идеални части;
2) Димитър Скулиев Димитров, притежаващ
1/4 идеални части;
3) Марче Скулиева Димитрова, притежаваща
1/4 идеални части.
3. Пазарната стойност на отчуждавания имот
по т. 1 с площ 4367 кв.м е определена от лицензиран оценител – Красимир Чукарев (удостоверение
№ 109, ДВ, бр. 100 от 2003 г.). Същата възлиза на
3009 лв. и е определена за обезщетение на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.17.46 по КК на гр. Созопол. Средствата са
осигурени от собствени приходи и разходът е
одобрен с Решение № 1068 от протокол № 48 от
23.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Созопол.
4. Директорът на дирекция „ФСДБ и ЧР“ при
Община Созопол да организира изплащането на
обезщетението по т. 3 от заповедта на собствениците
на поземлен имот с идентификатор 67800.17.46 по
КК на гр. Созопол с площ 4367 кв.м, както следва:
1) наследници на Афродита Димитрова Червенкова, притежаващи общо 1/2 идеални части;
2) Димитър Скулиев Димитров, притежаващ
1/4 идеални части;
3) Марче Скулиева Димитрова, притежаваща
1/4 идеални части,
като прехвърли средствата по банкова сметка
на „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, IBAN BG
38 IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение собственици от Община Созопол“.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания поземлен имот с идентификатор 67800.17.46 по КК на гр. Созопол ще се
изплаща по банков път чрез „Инвестбанк“ – АД,
клон Созопол, в 7-дневен срок от влизане в сила
на заповедта, като Община Созопол ще представи допълнителен списък на банката с имената
на правоимащите, които не са обжалвали тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на
лицето, което установи правата си по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Катя Стоянова – зам.-кмет на Община
Созопол.
4538

Кмет: П. Рейзи

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № 8-Z-368
от 28 март 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ
и влязъл в сила от 17.09.2009 г. ПУП – ПРЗ
„Закриване и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци в землището на гр. Созопол“, одобрен с Решение № 517 от 07.08.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол, и при следните
мотиви: задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин; закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на
гр. Созопол; обявяване на обекта като такъв от
първостепенно значение – т. VII от Програмата
за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост, за 2011 г., приета с Решение № 1107
от 18.02.2011 г.; извършено обявяване по реда на
чл. 25 ЗОС; изготвена и одобрена с Решение № 1068
от 23.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Созопол, оценка от лицензиран оценител, нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на част от
поземлен имот с площ от 22 кв.м от 4277 кв.м
площ на целия имот с идентификатор 67800.17.47
по ККР на гр. Созопол, с предназначение на
имота – земеделска, попадаща в поземлен имот
с идентификатор 67800.17.105 съгласно скицапроект за изменение на КККР за поземлени
имоти с идентификатори 67800.17.90, 67800.17.86,
67800.17.83, 67800.17.61, 67800.17.44, 67800.17.40,
67800.17.38, 67800.17.92, 67800.17.89, 67800.17.73,
67800.17.60, 67800.17.59, 67800.17.47, 67800.17.46,
67800.17.45, 67800.17.32, 67800.17.31, 67800.17.29,
67800.16.93, 67800.16.84, 67800.16.9, 67800.16.5,
67800.16.2 по ККР на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК.
2. Частта от поземлен имот с идентификатор
67800.17.47 по КК на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 22 кв.м е
собственост на наследници на Димитър Калоянов
Токуров съгласно удостоверения за наследници
с № 448 от 21.03.2011 г., № 451 от 21.03.2011 г.,
№ 447 от 21.03.2011 г. и № 446 от 21.03.2011 г. при
следните квоти:
1) наследници на Атанас Димитров Калоянов,
притежаващи общо 1/5 идеални части;
2) Людмила Димитрова Стоянова, притежаваща 1/5 идеални части;
3) Мария Илиева Калоянова, притежаваща
1/15 идеални части;
4) Емилия Христова Калоянова, притежаваща
1/15 идеални части;
5) Даниела Христова Димитрова, притежаваща
1/15 идеални части;
6) Стоянка Тодорова Калоянова, притежаваща
1/15 идеални части;
7) Димитър Георгиев Калоянов, притежаващ
1/15 идеални части;
8) Тодор Георгиев Калоянов, притежаващ 1/15
идеални части;
9) Ничка Димитрова Калоянова, притежаваща
1/15 идеални части;
10) Димитър Калоянов Калоянов, притежаващ
1/15 идеални части;
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11) Хриска Калоянова Костадинова, притежаваща 1/15 идеални части.
3. Пазарната стойност на отчуждавания имот
по т. 1 с площ 22 кв.м е определена от лицензиран
оценител – Красимир Чукарев (удостоверение
№ 109, ДВ, бр. 100 от 2003 г.). Същата възлиза
на 14 лв. и е определена за обезщетение на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.17.47 по КК на гр. Созопол. Средствата са
осигурени от собствени приходи и разходът е
одобрен с Решение № 1068 от протокол № 48 от
23.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Созопол.
4. Директорът на дирекция „ФСДБ и ЧР“ при
Община Созопол да организира изплащането на
обезщетението по т. 3 от заповедта на собствениците на поземлен имот с идентификатор 67800.17.47
по КК на гр. Созопол с площ 22 кв.м, както следва:
1) Наследници на Атанас Димитров Калоянов,
притежаващи общо 1/5 идеални части;
2) Людмила Димитрова Стоянова, притежаваща 1/5 идеални части;
3) Мария Илиева Калоянова, притежаваща
1/15 идеални части;
4) Емилия Христова Калоянова, притежаваща
1/15 идеални части;
5) Даниела Христова Димитрова, притежаваща
1/15 идеални части;
6) Стоянка Тодорова Калоянова, притежаваща
1/15 идеални части;
7) Димитър Георгиев Калоянов, притежаващ
1/15 идеални части;
8) Тодор Георгиев Калоянов, притежаващ 1/15
идеални части;
9) Ничка Димитрова Калоянова, притежаваща
1/15 идеални части;
10) Димитър Калоянов Калоянов, притежаващ
1/15 идеални части;
11) Хриска Калоянова Костадинова, притежаваща 1/15 идеални части,
като прехвърли средствата по банкова сметка
на „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, IBAN BG 38
IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение собственици
от Община Созопол“.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания поземлен имот с идентификатор 67800.17.47 по КК на гр. Созопол ще се
изплаща по банков път чрез „Инвестбанк“ – АД,
клон Созопол, в 7-дневен срок от влизане в сила
на заповедта, като Община Созопол ще представи допълнителен списък на банката с имената
на правоимащите, които не са обжалвали тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на
лицето, което установи правата си по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Катя Стоянова – зам.-кмет на Община
Созопол.
4539

Кмет: П. Рейзи

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № 8-Z-369
от 28 март 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ
и влязъл в сила от 17.09.2009 г. ПУП – ПРЗ
„Закриване и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци в землището на гр. Созопол“, одобрен с Решение № 517 от 07.08.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол, и при следните
мотиви: задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин; закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на
гр. Созопол; обявяване на обекта като такъв от
първостепенно значение – т. VII от Програмата
за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост, за 2011 г., приета с Решение № 1107
от 18.02.2011 г.; извършено обявяване по реда на
чл. 25 ЗОС; изготвена и одобрена с Решение № 1068
от 23.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Созопол, оценка от лицензиран оценител, нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на част от
поземлен имот с площ 6962 кв. м от 37 305 кв. м
площ на целия имот с идентификатор 67800.17.59
по ККР на гр. Созопол, с предназначение на
имота – земеделска, попадаща в поземлен имот
с идентификатор 67800.17.105 съгласно скицапроект за изменение на КККР за поземлени
имоти с идентификатори 67800.17.90, 67800.17.86,
67800.17.83, 67800.17.61, 67800.17.44, 67800.17.40,
67800.17.38, 67800.17.92, 67800.17.89, 67800.17.73,
67800.17.60, 67800.17.59, 67800.17.47, 67800.17.46,
67800.17.45, 67800.17.32, 67800.17.31, 67800.17.29,
67800.16.93, 67800.16.84, 67800.16.9, 67800.16.5,
67800.16.2 по ККР на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК.
2. Частта от поземлен имот с идентификатор
67800.17.59 по КК на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 6962 кв. м е
собственост на наследници на Георги Ставрев
Георгиев съгласно удостоверение за наследници
с № 444 от 21.03.2011 г. при следните квоти:
1) Стою Георгиев Ставрев, притежаващ 1/3
идеални части;
2) Мара Георгиева Арабаджиева, притежаваща
1/3 идеални части;
3) Иван Георгиев Ставрев, притежаващ 1/3
идеални части.
3. Пазарната стойност на отчуждавания имот
по т. 1 с площ 6962 кв. м е определена от лицензиран оценител – Красимир Чукарев (удостоверение
№ 109, ДВ, бр. 100 от 2003 г.). Същата възлиза на
4922 лв. и е определена за обезщетение на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.17.59 по КК на гр. Созопол. Средствата са
осигурени от собствени приходи и разходът е
одобрен с Решение № 1068 от протокол № 48 от
23.12.2010 г. на Общински съвет – гр. Созопол.
4. Директорът на дирекция „ФСДБ и ЧР“ при
Община Созопол да организира изплащането
на обезщетението по т. 3 от заповедта на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.17.59 по КК на гр. Созопол с площ 6962 кв.
м, както следва:
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1) Стою Георгиев Ставрев, притежаващ 1/3
идеални части;
2) Мара Георгиева Арабаджиева, притежаваща
1/3 идеални части;
3) Иван Георгиев Ставрев, притежаващ 1/3
идеални части,
като прехвърли средствата по банкова сметка
на „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, IBAN BG
38 IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение собственици от Община Созопол“.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания поземлен имот с идентификатор 67800.17.59 по КК на гр. Созопол ще се
изплаща по банков път чрез „Инвестбанк“ – АД,
клон Созопол, в 7-дневен срок от влизане в сила
на заповедта, като Община Созопол ще представи допълнителен списък на банката с имената
на правоимащите, които не са обжалвали тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на
лицето, което установи правата си по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – гр. Бургас.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Катя Стоянова – зам.-кмет на Община
Созопол.
4540

Кмет: П. Рейзи

ЗАПОВЕД № 8-Z-370
от 28 март 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ
и влязъл в сила от 17.09.2009 г. ПУП – ПРЗ
„Закриване и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци в землището на гр. Созопол“, одобрен с Решение № 517 от 7.08.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол, и при следните
мотиви: задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин; закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на
гр.Созопол; обявяване на обекта като такъв от
първостепенно значение – т. VII от Програмата
за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост, за 2011г., приета с Решение № 1107 от
18.02.2011 г.; извършено обявяване по реда на чл. 25
ЗОС; изготвена и одобрена с Решение № 1068 от
23.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Созопол,
оценка от лицензиран оценител, нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на част
от поземлен имот с площ 9038 кв.м от 9957 кв.м
площ на целия имот с идентификатор 67800.17.60
по ККР на гр. Созопол, с предназначение на
имота – земеделска, попадаща в поземлен имот
с идентификатор 67800.17.105 съгласно скицапроект за изменение на КККР за поземлени
имоти с идентификатори 67800.17.90, 67800.17.86,
67800.17.83, 67800.17.61, 67800.17.44, 67800.17.40,
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67800.17.38, 67800.17.92, 67800.17.89, 67800.17.73,
67800.17.60, 67800.17.59, 67800.17.47, 67800.17.46,
67800.17.45, 67800.17.32, 67800.17.31, 67800.17.29,
67800.16.93, 67800.16.84, 67800.16.9, 67800.16.5,
67800.16.2 по ККР на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК.
2. Частта от поземлен имот с идентификатор
67800.17.60 по КК на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 9038 кв.м е
собственост на наследници на Бойко Тодоров
Георгиев съгласно удостоверения за наследници
с № 60 от 24.03.2011 г., № 61 от 24.03.2011 г., № 62
от 24.03.2011 г., № 456 от 21.03.2011 г. и № 457 от
21.03.2011 г. при следните квоти:
1) наследници на Георги Бойков Тодоров,
притежаващи общо 1/3 идеални части;
2) Панайот Николов Ненов, притежаващ 1/4
идеални части;
3) Величка Николова Желязкова, притежаваща
1/4 идеални части;
4) Еленка Николова Тодорова, притежаваща
1/4 идеални части;
5) Нели Димитрова Господинова, притежаваща
1/24 идеални части;
6) Ангел Димитров Панайотов, притежаващ
1/24 идеални части;
7) Васил Ботев Лазов, притежаващ 1/5 идеални части;
8) Васил Атанасов Стоянов, притежаващ 1/5
идеални части;
9) Милка Бодурова Тенева, притежаващ 1/5
идеални части;
10) Наследници на Георги Бодуров Лазов,
притежаващи общо 1/5 идеални части;
11) Татяна Христова Лазова, притежаваща
1/45 идеални части;
12) Христо Иванов Лазов, притежаващ 1/45
идеални части;
13) Ани Иванова Лазова-Калоянова, притежаваща 1/45 идеални части.
3. Пазарната стойност на отчуждавания имот
по т. 1 с площ 9038 кв.м е определена от лицензиран оценител – Красимир Чукарев (удостоверение
№ 109, ДВ, бр. 100 от 2003 г.). Същата възлиза на
6390 лв. и е определена за обезщетение на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.17.60 по КК на гр. Созопол. Средствата са
осигурени от собствени приходи и разходът е
одобрен с Решение № 1068 от протокол № 48 от
23.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Созопол.
4. Директорът на дирекция „ФСДБ и ЧР“ при
Община Созопол да организира изплащането
на обезщетението по т. 3 от заповедта на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.17.60 по КК на гр. Созопол с площ 9038
кв.м, както следва:
1) наследници на Георги Бойков Тодоров,
притежаващи общо 1/3 идеални части;
2) Панайот Николов Ненов, притежаващ 1/4
идеални части;
3) Величка Николова Желязкова, притежаваща
1/4 идеални части;
4) Еленка Николова Тодорова, притежаваща
1/4 идеални части;
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5) Нели Димитрова Господинова, притежаваща
1/24 идеални части;
6) Ангел Димитров Панайотов, притежаващ
1/24 идеални части;
7) Васил Ботев Лазов, притежаващ 1/5 идеални части;
8) Васил Атанасов Стоянов, притежаващ 1/5
идеални части;
9) Милка Бодурова Тенева, притежаваща 1/5
идеални части;
10) Наследници на Георги Бодуров Лазов,
притежаващи общо 1/5 идеални части;
11) Татяна Христова Лазова, притежаваща
1/45 идеални части;
12) Христо Иванов Лазов, притежаващ 1/45
идеални части;
13) Ани Иванова Лазова-Калоянова, притежаваща 1/45 идеални части,
като прехвърли средствата по банкова сметка на „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, IBAN
BG 38 IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение
собственици от Община Созопол“.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания поземлен имот с идентификатор 67800.17.60 по КК на гр. Созопол ще се
изплаща по банков път чрез „Инвестбанк“ – АД,
клон Созопол, в 7-дневен срок от влизане в сила
на заповедта, като Община Созопол ще представи допълнителен списък на банката с имената
на правоимащите, които не са обжалвали тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на
лицето, което установи правата си по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Катя Стоянова – зам.-кмет на Община
Созопол.
4541

Кмет: П. Рейзи

ЗАПОВЕД № 8-Z-371
от 28 март 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ и
влязъл в сила от 17.09.2009 г. ПУП – ПРЗ „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни
отпадъци в землището на гр. Созопол“, одобрен
с Решение № 517 от 07.08.2009 г. на Общинският
съвет – гр. Созопол, и при следните мотиви:
задоволяване на важни обществени интереси,
които не могат да бъдат задоволени по друг начин;
закриване и рекултивация на общинско депо за
неопасни отпадъци в землището на гр. Созопол;
обявяване на обекта като такъв от първостепенно
значение – т. VII от Програмата за управление и
разпореждане с имоти, общинска собственост, за
2011 г., приета с Решение № 1107 от 18.02.2011 г.;
извършено обявяване по реда на чл. 25 ЗОС; изгот-
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вена и одобрена с Решение № 1068 от 23.12.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Созопол, оценка от
лицензиран оценител, нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на част
от поземлен имот с площ 1966 кв.м от 9298 кв.м
площ на целия имот с идентификатор 67800.16.2
по ККР на гр. Созопол, с предназначение на
имота – земеделска, попадаща в поземлен имот
с идентификатор 67800.17.105 съгласно скицапроект за изменение на КККР за поземлени
имоти с идентификатори 67800.17.90, 67800.17.86,
67800.17.83, 67800.17.61, 67800.17.44, 67800.17.40,
67800.17.38, 67800.17.92, 67800.17.89, 67800.17.73,
67800.17.60, 67800.17.59, 67800.17.47, 67800.17.46,
67800.17.45, 67800.17.32, 67800.17.31, 67800.17.29,
67800.16.93, 67800.16.84, 67800.16.9, 67800.16.5,
67800.16.2 по ККР на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК.
2. Частта от поземлен имот с идентификатор
67800.16.2 по КК на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 1966 кв.м е
собственост на наследници на Тодор Николов
Урумбеглиев съгласно удостоверения за наследници с № 439 от 18.03.2011 г. и № 437 от 18.03.2011 г.,
при следните квоти:
1) Богдана Тодорова Хрусова, притежаваща
1/2 идеални части;
2) Тарсула Лефтерова Урумбеглиева, притежаваща 1/6 идеални части;
3) Хриска Николова Карчева, притежаваща
1/6 идеални части;
4) Тодор Николов Урумбеглиев, притежаващ
1/6 идеални части.
3. Пазарната стойност на отчуждавания имот
по т. 1 с площ 1966 кв.м е определена от лицензиран оценител – Красимир Чукарев (удостоверение
№ 109, ДВ, бр. 100 от 2003 г.). Същата възлиза на
1282 лв. и е определена за обезщетение на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.16.2 по КК на гр. Созопол. Средствата са
осигурени от собствени приходи и разходът е
одобрен с Решение № 1068 от протокол № 48 от
23.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Созопол.
4. Директорът на дирекция „ФСДБ и ЧР“ при
Община Созопол да организира изплащането
на обезщетението по т. 3 от заповедта на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.16.2 по КК на гр. Созопол с площ 1966 кв.м,
както следва:
1) Богдана Тодорова Хрусова, притежаваща
1/2 идеални части;
2) Тарсула Лефтерова Урумбеглиева, притежаваща 1/6 идеални части;
3) Хриска Николова Карчева, притежаваща
1/6 идеални части;
4) Тодор Николов Урумбеглиев, притежаващ
1/6 идеални части,
като прехвърли средствата по банкова сметка
на „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, IBAN BG
38 IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение собственици от Община Созопол“.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания поземлен имот с идентификатор 67800.16.2 по КК на гр. Созопол ще се
изплаща по банков път чрез „Инвестбанк“ – АД,
клон Созопол, в 7-дневен срок от влизане в сила
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на заповедта, като Община Созопол ще представи допълнителен списък на банката с имената
на правоимащите, които не са обжалвали тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка
на общината. В този случай банката изплаща
сумата на лицето, което установи правата си
по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Катя Стоянова – зам.-кмет на Община
Созопол.
4542

Кмет: П. Рейзи

ЗАПОВЕД № 8-Z-372
от 28 март 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ
и влязъл в сила от 17.09.2009 г. ПУП – ПРЗ
„Закриване и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци в землището на гр. Созопол“, одобрен с Решение № 517 от 07.08.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол, и при следните
мотиви: задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин; закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на
гр. Созопол; обявяване на обекта като такъв от
първостепенно значение – т. VII от Програмата
за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост, за 2011 г., приета с Решение № 1107
от 18.02.2011 г.; извършено обявяване по реда на
чл. 25 ЗОС; изготвена и одобрена с Решение № 1068
от 23.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Созопол, оценка от лицензиран оценител, нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на част
от поземлен имот с площ 50 кв. м от 5626 кв. м
площ на целия имот с идентификатор 67800.17.84
по ККР на гр. Созопол, с предназначение на
имота – земеделска, попадаща в поземлен имот
с идентификатор 67800.17.105 съгласно скицапроект за изменение на КККР за поземлени
имоти с идентификатори 67800.17.90, 67800.17.86,
67800.17.83, 67800.17.61, 67800.17.44, 67800.17.40,
67800.17.38, 67800.17.92, 67800.17.89, 67800.17.73,
67800.17.60, 67800.17.59, 67800.17.47, 67800.17.46,
67800.17.45, 67800.17.32, 67800.17.31, 67800.17.29,
67800.16.93, 67800.16.84, 67800.16.9, 67800.16.5,
67800.16.2 по ККР на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК.
2. Частта от поземлен имот с идентификатор
67800.17.84 по КК на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК с площ от 50 кв. м е
собственост на наследници на Георги Николов
Ангелов съгласно удостоверение за наследници с
№ 433 от 17.03.2011 г. при следните квоти:
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1) Ангел Георгиев Николов, притежаващ 1/3
идеални части;
2) Никола Георгиев Николов, притежаващ 1/3
идеални части;
3) Димитринка Георгиева Димитрова, притежаваща 1/3 идеални части.
3. Пазарната стойност на отчуждавания имот
по т. 1 с площ 50 кв. м е определена от лицензиран оценител – Красимир Чукарев (удостоверение
№ 109, ДВ, бр. 100 от 2003 г.). Същата възлиза
на 33 лв. и е определена за обезщетение на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.17.84 по КК на гр. Созопол. Средствата са
осигурени от собствени приходи и разходът е
одобрен с Решение № 1068 от протокол № 48 от
23.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Созопол.
4. Директорът на дирекция „ФСДБ и ЧР“ при
Община Созопол да организира изплащането
на обезщетението по т. 3 от заповедта на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.17.84 по КК на гр. Созопол с площ 50 кв.
м, както следва:
1) Ангел Георгиев Николов, притежаващ 1/3
идеални части;
2) Никола Георгиев Николов, притежаващ 1/3
идеални части;
3) Димитринка Георгиева Димитрова, притежаваща 1/3 идеални части,
като прехвърли средствата по банкова сметка
на „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, IBAN BG
38 IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение собственици от Община Созопол“.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания поземлен имот с идентификатор 67800.17.84 по КК на гр. Созопол ще се
изплаща по банков път чрез „Инвестбанк“ – АД,
клон Созопол, в 7-дневен срок от влизане в сила
на заповедта, като Община Созопол ще представи допълнителен списък на банката с имената
на правоимащите, които не са обжалвали тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на
лицето, което установи правата си по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Катя Стоянова – зам.-кмет на Община
Созопол.
4543

Кмет: П. Рейзи

ЗАПОВЕД № 8-Z-373
от 28 март 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ
и влязъл в сила от 17.09.2009 г. ПУП – ПРЗ
„Закриване и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци в землището на гр. Созопол“, одобрен с Решение № 517 от 07.08.2009 г. на
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Общинския съвет – гр. Созопол, и при следните
мотиви: задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин; закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на
гр. Созопол; обявяване на обекта като такъв от
първостепенно значение – т. VII от Програмата
за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост, за 2011 г., приета с Решение № 1107
от 18.02.2011 г.; извършено обявяване по реда на
чл. 25 ЗОС; изготвена и одобрена с Решение № 1068
от 23.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Созопол, оценка от лицензиран оценител, нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на част от
поземлен имот с площ 3567 кв.м от 12 000 кв.м
площ на целия имот с идентификатор 67800.17.89
по ККР на гр. Созопол, с предназначение на
имота – земеделска, попадаща в поземлен имот
с идентификатор 67800.17.105 съгласно скицапроект за изменение на КККР за поземлени
имоти с идентификатори 67800.17.90, 67800.17.86,
67800.17.83, 67800.17.61, 67800.17.44, 67800.17.40,
67800.17.38, 67800.17.92, 67800.17.89, 67800.17.73,
67800.17.60, 67800.17.59, 67800.17.47, 67800.17.46,
67800.17.45, 67800.17.32, 67800.17.31, 67800.17.29,
67800.16.93, 67800.16.84, 67800.16.9, 67800.16.5,
67800.16.2 по ККР на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК.
2. Частта от поземлен имот с идентификатор
67800.17.89 по КК на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 3567 кв.м е
собственост на Георги Костадинов Тумпалов.
3. Пазарната ст ойност на о т ч у ж давани я
имот по т. 1 с площ от 3567 кв.м е определена
от лицензиран оценител – Красимир Чукарев
(удостоверение № 109, ДВ, бр. 100 от 2003 г.).
Същата възлиза на 2458 лв. и е определена за
обезщетение на собствениците на поземлен
имот с идентификатор 67800.17.89 по КК на гр.
Созопол. Средствата са осигурени от собствени
приходи и разходът е одобрен с Решение № 1068
от протокол № 48 от 23.12.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Созопол.
4. Директорът на дирекция „ФСДБ и ЧР“ при
Община Созопол да организира изплащането
на обезщетението по т. 3 от заповедта на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.17.89 по КК на гр. Созопол с площ 3567 кв.м,
като прехвърли средствата по банкова сметка на
„Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, IBAN BG 38
IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение собственици от Община Созопол“.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания поземлен имот с идентификатор 67800.17.89 по КК на гр. Созопол ще се
изплаща по банков път чрез „Инвестбанк“ – АД,
клон Созопол, в 7-дневен срок от влизане в сила
на заповедта, като Община Созопол ще представи допълнителен списък на банката с имената
на правоимащите, които не са обжалвали тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
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се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на
лицето, което установи правата си по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Катя Стоянова – зам.-кмет на Община
Созопол.
4544

Кмет: П. Рейзи

ЗАПОВЕД № 8-Z-374
от 28 март 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ
и влязъл в сила от 17.09.2009 г. ПУП – ПРЗ
„Закриване и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци в землището на гр. Созопол“, одобрен с Решение № 517 от 7.08.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол, и при следните
мотиви: задоволяване на важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени
по друг начин; закриване и рекултивация на
общинско депо за неопасни отпадъци в землището на гр.Созопол; обявяване на обекта като
такъв от първостепенно значение – т. VII от
Програмата за управление и разпореждане с
имоти, общинска собственост, за 2011г., приета
с Решение № 1107 от 18.02.2011 г.; извършено
обявяване по реда на чл. 25 ЗОС; изготвена и
одобрена с Решение № 1068 от 23.12.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол, оценка от лицензиран оценител, нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на част
от поземлен имот с площ 4712 кв.м от 6956 кв.м
площ на целия имот с идентификатор 67800.17.92
по ККР на гр. Созопол, с предназначение на
имота – земеделска, попадаща в поземлен имот
с идентификатор 67800.17.105 съгласно скицапроект за изменение на КККР за поземлени
имоти с идентификатори 67800.17.90, 67800.17.86,
67800.17.83, 67800.17.61, 67800.17.44, 67800.17.40,
67800.17.38, 67800.17.92, 67800.17.89, 67800.17.73,
67800.17.60, 67800.17.59, 67800.17.47, 67800.17.46,
67800.17.45, 67800.17.32, 67800.17.31, 67800.17.29,
67800.16.93, 67800.16.84, 67800.16.9, 67800.16.5,
67800.16.2 по ККР на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК.
2. Частта от поземлен имот с идентификатор
67800.17.92 по КК на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 4712 кв.м е
собственост на Таня Георгиева Сивова.
3. Пазарната стойност на отчуждавания имот
по т. 1 с площ 4712 кв.м е определена от лицензиран оценител – Красимир Чукарев (удостоверение
№109, ДВ, бр.100 от 2003 г.). Същата възлиза на
3247 лв. и е определена за обезщетение на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.17.92 по КК на гр. Созопол. Средствата са
осигурени от собствени приходи и разходът е
одобрен с Решение № 1068 от протокол № 48 от
23.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Созопол.
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4. Директорът на дирекция „ФСДБ и ЧР“ при
Община Созопол да организира изплащането
на обезщетението по т. 3 от заповедта на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.17.92 по КК на гр. Созопол с площ 4712 кв.м,
като прехвърли средствата по банкова сметка на
„Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, IBAN BG 38
IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение собственици от Община Созопол“.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания поземлен имот с
идентификатор 67800.17.92 по КК на гр. Созопол
ще се изплаща по банков път чрез „Инвестбанк“
АД, клон Созопол, в 7-дневен срок от влизане в
сила на заповедта, като Община Созопол ще представи допълнителен списък на банката с имената
на правоимащите, които не са обжалвали тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на
лицето, което установи правата си по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Катя Стоянова – зам.-кмет на Община
Созопол.
4545

Кмет: П. Рейзи

ЗАПОВЕД № 8-Z-375
от 28 март 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ
и влязъл в сила от 17.09.2009 г. ПУП – ПРЗ
„Закриване и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци в землището на гр. Созопол“, одобрен с Решение № 517 от 07.08.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол, и при следните
мотиви: задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин; закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на
гр. Созопол; обявяване на обекта като такъв от
първостепенно значение – т. VII от Програмата
за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост, за 2011 г., приета с Решение № 1107
от 18.02.2011 г.; извършено обявяване по реда на
чл. 25 ЗОС; изготвена и одобрена с Решение № 1068
от 23.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Созопол, оценка от лицензиран оценител, нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на част
от поземлен имот с площ 2168 кв.м от 2949 кв.м
площ на целия имот с идентификатор 67800.17.32
по ККР на гр. Созопол, с предназначение на
имота – земеделска, попадаща в поземлен имот с
идентификатор 67800.17.105 съгласно скица-проект
за изменение на КККР за поземлени имоти с
идентификатори 67800.17.90, 67800.17.86, 67800.17.83,
67800.17.61, 67800.17.44, 67800.17.40, 67800.17.38,
67800.17.92, 67800.17.89, 67800.17.73, 67800.17.60,
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67800.17.59, 67800.17.47, 67800.17.46, 67800.17.45,
67800.17.32, 67800.17.31, 67800.17.29, 67800.16.93,
67800.16.84, 67800.16.9, 67800.16.5, 67800.16.2 по ККР
на гр. Созопол, одобрена със Заповед № РД-18-60 от
04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК.
2. Частта от поземлен имот с идентификатор
67800.17.32 по КК на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2168 кв.м
е собственост на наследници на Яни Костадинов
Трендафилов съгласно удостоверение за наследници № 435 от 17.03.2011 г. при следните квоти:
1) Калиопа Янакиева Трендафилова, притежаваща 1/4 идеални части;
2) Касандра Янева Калата, притежаваща 1/4
идеални части;
3) Костадин Янев Трендафилов, притежаващ
1/4 идеални части;
4) Мария Янева Вълчева, притежаваща 1/4
идеални части.
3. Пазарната стойност на отчуждавания имот по
т. 1 с площ от 2168 кв.м е определена от лицензиран оценител – Красимир Чукарев (удостоверение
№ 109, ДВ, бр.100 от 2003 г.). Същата възлиза на
1413 лв. и е определена за обезщетение на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.17.32 по КК на гр. Созопол. Средствата са
осигурени от собствени приходи и разходът е
одобрен с Решение № 1068 от Протокол № 48 от
23.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Созопол.
4. Директорът на дирекция „ФСДБ и ЧР“ при
Община Созопол да организира изплащането
на обезщетението по т. 3 от заповедта на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.17.32 по КК на гр. Созопол с площ 2168
кв.м, както следва:
1) Калиопа Янакиева Трендафилова, притежаваща 1/4 идеални части;
2) Касандра Янева Калата, притежаваща 1/4
идеални части;
3) Костадин Янев Трендафилов, притежаващ
1/4 идеални части;
4) Мария Янева Вълчева, притежаваща 1/4
идеални части,
като прехвърли средствата по банкова сметка
на „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, IBAN BG
38 IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение собственици от Община Созопол“.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания поземлен имот с идентификатор 67800.17.32 по КК на гр. Созопол ще се
изплаща по банков път чрез „Инвестбанк“ – АД,
клон Созопол, в 7-дневен срок от влизане в сила
на заповедта, като Община Созопол ще представи допълнителен списък на банката с имената
на правоимащите, които не са обжалвали тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на
лицето, което установи правата си по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Катя Стоянова – зам.-кмет на Община
Созопол.
Кмет: П. Рейзи
4546
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ЗАПОВЕД № 8-Z-385
от 4 април 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ
и влязъл в сила от 17.09.2009 г. ПУП – ПРЗ
„Закриване и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци в землището на гр. Созопол“, одобрен с Решение № 517 от 07.08.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол, и при следните
мотиви: задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин; закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на
гр. Созопол; обявяване на обекта като такъв от
първостепенно значение – т. VII от Програмата
за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост, за 2011 г., приета с Решение № 1107
от 18.02.2011 г.; извършено обявяване по реда на
чл. 25 ЗОС; изготвена и одобрена с Решение № 1068
от 23.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Созопол, оценка от лицензиран оценител, нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на част от
поземлен имот с площ 3928 кв. м от 15 054 кв. м
площ на целия имот с идентификатор 67800.17.31
по ККР на гр. Созопол, с предназначение на
имота – земеделска, попадаща в поземлен имот
с идентификатор 67800.17.105 съгласно скицапроект за изменение на КККР за поземлени
имоти с идентификатори 67800.17.90, 67800.17.86,
67800.17.83, 67800.17.61, 67800.17.44, 67800.17.40,
67800.17.38, 67800.17.92, 67800.17.89, 67800.17.73,
67800.17.60, 67800.17.59, 67800.17.47, 67800.17.46,
67800.17.45, 67800.17.32, 67800.17.31, 67800.17.29,
67800.16.93, 67800.16.84, 67800.16.9, 67800.16.5,
67800.16.2 по ККР на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК.
2. Частта от поземлен имот с идентификатор
67800.17.31 по КК на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 3928 кв.
м е собст веност на наследници на Стефан
Христов Кюмурджиев съгласно удостоверения
за наследници с № 863 от 04.06.2010 г., № 863
от 04.06.2010 г., № 864 от 04.06.2010 г., № 934
от 14.06.2011 г., № 501 от 29.03.2011 г., № 501
от 29.03.2011 г., № 933 от 14.06.2010 г., № 936
от 14.06.2010 г., № 452 от 21.03.2011 г., № 935
от 14.06.2010 г., № 453 от 21.03.2011 г., № 454
от 21.03.2011 г., № 499 от 29.03.2011 г., № 951 от
16.06.2010 г., № 952 от 16.06.2010 г., № 501 от
29.03.2011 г., № 500 от 29.03.2011 г., № 865 от
04.06.2010 г. и № 866 от 04.06.2010 г.
3. Пазарната стойност на отчуждавания имот
по т. 1 с площ 3928 кв. м е определена от лицензиран оценител – Красимир Чукарев (удостоверение
№ 109, ДВ, бр. 100 от 2003 г.). Същата възлиза на
2706 лв. и е определена за обезщетение на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.17.31 по КК на гр. Созопол. Средствата са
осигурени от собствени приходи и разходът е
одобрен с Решение № 1068 от протокол № 48 от
23.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Созопол.
4. Директорът на дирекция „ФСДБ и ЧР“ при
Община Созопол да организира изплащането
на обезщетението по т. 3 от заповедта на соб-
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ствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.17.31 по КК на гр. Созопол с площ 3928 кв.
м, както следва:
1) Агапия/Люба Георгиева – парично обезщетение в размер на 90,20 лв.;
2) Димитър Георгиев Мелахронов – парично
обезщетение в размер на 90,20 лв.;
3) Панайот Петров Янев – парично обезщетение в размер на 22,55 лв.;
4) Костадинка Петрова Тодорова – парично
обезщетение в размер на 22,55 лв.;
5) Марлена Христова Филипова – парично
обезщетение в размер на 45,10 лв.;
6) Николай К иров К ирад ж иев – парично
обезщетение в размер на 30,07 лв.;
7) Живка Кирилова Димитрова – парично
обезщетение в размер на 30,07 лв.;
8) Георги Киров Кираджиев – парично обезщетение в размер на 30,07 лв.;
9) Анастасия Христова Костова – парично
обезщетение в размер на 150,33 лв. и обезщетение
в размер на 30,07 лв., представляващи наследствен
дял от Балас Стефанов Кюмурджиев;
10) Кичка Христова Жекова – парично обезщетение в размер на 150,33 лв. и обезщетение в
размер на 30,07 лв., представляващи наследствен
дял от Балас Стефанов Кюмурджиев;
11) Султанка Ангелова Кюмурджиева – парично обезщетение в размер на 50,11 лв. и обезщетение в размер на 10,02 лв., представляващи
наследствен дял от Балас Стефанов Кюмурджиев;
12) Мария Стефанова Вълчева – парично обезщетение в размер на 50,11 лв. и обезщетение в
размер на 10,02 лв., представляващи наследствен
дял от Балас Стефанов Кюмурджиев;
13) Христина Стефанова Кюмурджиева – парично обезщетение в размер на 50,11 лв. и обезщетение в размер на 10,02 лв., представляващи
наследствен дял от Балас Стефанов Кюмурджиев;
14) Никола Паскалев Кюмурджиев – парично
обезщетение в размер на 112,75 лв. и обезщетение
в размер на 22,55 лв., представляващи наследствен
дял от Балас Стефанов Кюмурджиев;
15) Троянка Кирилова Кюмурджиева – парично обезщетение в размер на 37,58 лв. и обезщетение
в размер на 7,52 лв., представляващи наследствен
дял от Балас Стефанов Кюмурджиев;
16) Щеляна Кирякова Явахчова – парично
обезщетение в размер на 37,58 лв. и обезщетение
в размер на 7,52 лв., представляващи наследствен
дял от Балас Стефанов Кюмурджиев;
17) Георги Киряков Кюмурджиев – парично
обезщетение в размер на 37,58 лв. и обезщетение
в размер на 7,52 лв., представляващи наследствен
дял от Балас Стефанов Кюмурджиев;
18) Паскал Стефанов Кюмурджиев – парично
обезщетение в размер на 56,37 лв. и обезщетение
в размер на 11,27 лв., представляващи наследствен
дял от Балас Стефанов Кюмурджиев;
19) Диана Стефанова Кюмурджиева– парично
обезщетение в размер на 56,37 лв. и обезщетение
в размер на 11,27 лв., представляващи наследствен
дял от Балас Стефанов Кюмурджиев;
20) Щиляна Янчева Димова – парично обезщетение в размер на 112,75 лв. и обезщетение в
размер на 22,55 лв., представляващи наследствен
дял от Балас Стефанов Кюмурджиев;
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21) Атанас Киряков Петров – парично обезщетение в размер на 45,10 лв.;
22) Спаска Кирякова Гарчева – парично обезщетение в размер на 45,10 лв.;
23) Гено Янакиев Кюмурджиев – парично обезщетение в размер на 225,50 лв. и обезщетение в
размер на 45,10 лв., представляващи наследствен
дял от Балас Стефанов Кюмурджиев;
24) Магда Димитрова Кюмурджиева – парично
обезщетение в размер на 75,17 лв. и обезщетение
в размер на 15,03 лв., представляващи наследствен
дял от Балас Стефанов Кюмурджиев;
25) Дияна Стефанова Кюмурджиева – парично
обезщетение в размер на 75,17 лв. и обезщетение
в размер на 15,03 лв., представляващи наследствен
дял от Балас Стефанов Кюмурджиев;
26) Антоанета Стефанова Кюмурджиева – парично обезщетение в размер на 75,17 лв. и обезщетение в размер на 15,03 лв., представляващи
наследствен дял от Балас Стефанов Кюмурджиев;
27) Валентин Михайлов Иванов – парично
обезщетение в размер на 225,50 лв. и обезщетение
в размер на 45,10 лв., представляващи наследствен
дял от Балас Стефанов Кюмурджиев;
28) Андрей Живков Иванов – парично обезщетение в размер на 225,50 лв. и обезщетение в
размер на 45,10 лв., представляващи наследствен
дял от Балас Стефанов Кюмурджиев,
като прехвърли средствата по банкова сметка
на „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, IBAN BG
38 IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение собственици от Община Созопол“.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания поземлен имот с идентификатор 67800.17.31 по КК на гр. Созопол ще се
изплаща по банков път чрез „Инвестбанк“ – АД,
клон Созопол, в 7-дневен срок от влизане в сила
на заповедта, като Община Созопол ще представи допълнителен списък на банката с имената
на правоимащите, които не са обжалвали тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на
лицето, което установи правата си по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Катя Стоянова – зам.-кмет на Община
Созопол.
4547

Кмет: П. Рейзи

ЗАПОВЕД № 8-Z-386
от 4 април 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ
и влязъл в сила от 17.09.2009 г. ПУП – ПРЗ
„Закриване и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци в землището на гр. Созопол“, одобрен с Решение № 517 от 07.08.2009 г. на
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Общинския съвет – гр. Созопол, и при следните
мотиви: задоволяване на важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени
по друг начин; закриване и рекултивация на
общинско депо за неопасни отпадъци в землището на гр. Созопол; обявяване на обекта като
такъв от първостепенно значение – т. VII от
Програмата за управление и разпореждане с
имоти, общинска собственост, за 2011 г., приета
с Решение № 1107 от 18.02.2011 г.; извършено
обявяване по реда на чл. 25 ЗОС; изготвена и
одобрена с Решение № 1068 от 23.12.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол, оценка от лицензиран оценител, нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на част от
поземлен имот с площ 3202 кв. м от 4108 кв. м
площ на целия имот с идентификатор 67800.16.5
по ККР на гр. Созопол, с предназначение на
имота – земеделска, попадаща в поземлен имот
с идентификатор 67800.17.105 съгласно скицапроект за изменение на КККР за поземлени
имоти с идентификатори 67800.17.90, 67800.17.86,
67800.17.83, 67800.17.61, 67800.17.44, 67800.17.40,
67800.17.38, 67800.17.92, 67800.17.89, 67800.17.73,
67800.17.60, 67800.17.59, 67800.17.47, 67800.17.46,
67800.17.45, 67800.17.32, 67800.17.31, 67800.17.29,
67800.16.93, 67800.16.84, 67800.16.9, 67800.16.5,
67800.16.2 по ККР на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК.
2. Частта от поземлен имот с идентификатор
67800.16.5 по КК на гр. Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 3202 кв. м е
собственост на наследници на Хрисопи Димитрова
Мархолева.
3. Пазарната ст ойност на о т ч у ж давани я
имот по т. 1 с площ 3202 кв. м е определена
от лицензиран оценител – Красимир Чукарев
(удостоверение № 109, ДВ, бр.100 от 2003 г.).
Същата възлиза на 2206 лв. и е определена за
обезщетение на собствениците на поземлен
имот с идентификатор 67800.16.5 по КК на гр.
Созопол. Средствата са осигурени от собствени
приходи и разходът е одобрен с Решение № 1068
от протокол № 48 от 23.12.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Созопол.
4. Директорът на дирекция „ФСДБ и ЧР“ при
Община Созопол да организира изплащането
на обезщетението по т. 3 от заповедта на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.16.5 по КК на гр. Созопол с площ 3202 кв.
м, като прехвърли средствата по банкова сметка
на „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, IBAN BG
38 IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение собственици от Община Созопол“.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания поземлен имот с идентификатор 67800.16.5. по КК на гр. Созопол ще се
изплаща по банков път чрез „Инвестбанк“ – АД,
клон Созопол, в 7-дневен срок от влизане в сила
на заповедта, като Община Созопол ще представи допълнителен списък на банката с имената
на правоимащите, които не са обжалвали тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него.
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6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на
лицето, което установи правата си по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Катя Стоянова – зам.-кмет на Община
Созопол.
4548

Кмет: П. Рейзи

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № РД-09-169
от 22 март 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по § 4
ПЗРЗСПЗЗ, в землището на с. Змейово, община
Стара Загора, област Стара Загора.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
4077

Областен управител: Й. Николов

ЗАПОВЕД № РД-09-170
от 22 март 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ, в землището на с. Елхово, община
Стара Загора, област Стара Загора.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
4078

Областен управител: Й. Николов

ЗАПОВЕД № РД-09-171
от 22 март 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по § 4
ПЗРЗСПЗЗ, в землището на с. Лясково, община
Стара Загора, област Стара Загора.
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Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Стара Загора пред Административния съд – Стара
Загора, в 14-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
4079

Областен управител: Й. Николов

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 974
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване на част от поземлен
имот с кадастрален № 207019 (1500 м 2 от 3551 м 2),
намиращ се извън урбанизираните територии в м.
Герена, землище гр. Стара Загора – собственост
на Райчо Вълков Райчев. С плана за застрояване
в частта от имота се установява устройствена
зона – Жм (за жилищни нужди), ниско свободно основно застрояване. Проектът се намира в
сградата на общината – ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
4494

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 1008
от 2 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 171021, намиращ се
извън урбанизираните територии в м. Кумушла,
землище с. Остра могила, община Стара Загора – собственост на Таня Тотева Белчева-Джурова от Стара Загора. С плана за застрояване
в имота се установява устройствена зона – Жм
(за жилищни нужди), със следните нормативи:
максимална височина на застрояване – до 10
м; максимална плътност на застрояване – до
60 %; максимален коефициент на интензивност
на застрояване – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %; начин на застрояване – свободно,
за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът се намира в сградата на общината,
ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
4495

Председател: Т. Руканов
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ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 727
от 25 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, специализирани план-схеми за
електрификация, водоснабдяване и канализация
и парцеларен план за водоснабдяване за поземлен имот № 000518 и поземлен имот № 000519 в
землището на с. Гарваново, община Хасково, за
„Регионален център за третиране на неопасни
отпадъци“ в землището на с. Гарваново, община
Хасково, при следния режим на застрояване на
имотите:
етажност – до 3 етажа, височина – до 15 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80%;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,4;
минимална озеленена площ – 20%;
начин на застрояване – свободно – (е).
Застрояването в имотите е за „Регионален
център за третиране на неопасни отпадъци“ в
землището на с. Гарваново, община Хасково.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
4241

Председател: Д. Делчев

ОБЩИНА ЯКОРУДА
РЕШЕНИЕ № 22
от 18 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 8 във връзка с § 1,
т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона
за общинската собственост (ЗОС) и решения
на ЕСУТ, взети с протокол № 2 от 08.02.2011 г.,
Общинският съвет – гр. Якоруда, реши:
1. Одобрява подробни устройствени планове,
както следва:
1.1. Подробен устройствен план – ПУП – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура – трасе на „Довеждащ колектор до
ПСОВ, гр. Якоруда“, преминаващо през поземлени
имоти в м. Митилева бара, м. Сливина, м. Рудища и м. Буковец в землището на гр. Якоруда
с идентификатори, както следва: м. Митилева
бара: Ид. № 87338.605.15; Ид. № 87338.605.23;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 0 5. 2 4; И д . № 8 7 3 3 8 . 61 2 . 2 3;
И д . № 8 7 3 3 8 . 61 2 . 2 5; И д . № 8 7 3 3 8 . 61 2 . 2 7;
Ид. № 87338.612.29; Ид. № 87338.612.33; Ид.
№ 87338.612.34; Ид. № 87338.612.41; м. Сливина: Ид. № 87338.616.5; Ид. № 87338.616.6; Ид.
№ 87338.616.8; Ид. № 87338.616.9; Ид. № 87338.616.10;
И д. № 87338.616.11; И д. № 87338.616.12; И д.
№ 8 7 3 3 8 . 616 . 2 4 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 616 . 2 5; И д .
№ 8 7 3 3 8 . 616 . 2 9 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 616 . 3 0 ; И д .
№ 8 7 3 3 8 . 616 . 3 7; И д . № 8 7 3 3 8 . 616 . 51 ; И д .
№ 87338.616.57; Ид. № 87338.642.4; Ид. № 87338.642.7;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 4 2 . 8 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 4 2 .1 3 ;
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И д. № 87338.642.14; И д. № 87338.642.15; И д.
№ 8 7 3 3 8 . 6 4 2 .1 8 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 4 2 .1 9 ; И д .
№ 8 7 3 3 8 . 6 4 2 . 2 0 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 4 2 . 21 ; И д .
№ 87338.642.22; Ид. № 87338.642.26; м. Рудища: Ид. № 87338.647.1; Ид. № 87338.647.2; Ид.
№ 87338.647.3; Ид. № 87338.647.4; Ид. № 87338.647.5;
И д. № 8 7338 .6 47.6; И д. № 8 7338 .6 47.7; И д.
№ 87338.647.8; Ид. № 87338.647.9; Ид. № 87338.647.10;
И д. № 87338.647.11; И д. № 87338.647.13; И д.
№ 87338.647.14; Ид. № 87338.648.3; Ид. № 87338.648.4;
И д. № 87338.6 4 8. 5; И д. № 87338.6 4 8.7; И д.
№ 87338.648.8; Ид. № 87338.648.9; Ид. № 87338.649.2;
И д. № 87338.6 49. 3; И д. № 87338.6 49.4; И д.
№ 87338.649.5; Ид. № 87338.649.6; Ид. № 87338.649.12;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 4 9.1 5; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 4 9.16 ;
И д. № 87338.649.17; И д. № 87338.649.18; И д.
№ 87338.649.20; Ид. № 87338.649.22; м. Буковец: И д. № 87338.637.17; И д. № 87338.637.18;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7.1 9 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 2 2 ;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 2 5; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 31 ;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 3 4 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 3 5;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 3 6 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 3 7;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 3 8 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 3 9 ;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 4 4 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 4 5;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 51 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 5 5;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 5 6 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 5 7;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 5 9 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 6 0 ;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 6 2 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 6 3;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 6 4 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 6 5;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 6 6 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 6 7;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 6 8 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7.7 1 ;
И д. № 87338.637.72; И д. № 87338.637.78; И д.
№ 8 7 3 3 8 . 6 3 7.7 9 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 8 0 ; И д .
№ 8 7 3 3 8 . 6 3 7. 8 1 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 3 8 .1 ; И д .
№ 87338.638.6; Ид. № 87338.639.2; Ид. № 87338.639.7;
И д. № 87338.639.8; И д. № 87338.639.11; И д.
№ 8 7 3 3 8 . 6 41 .1 9 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 5 6 . 2 ; И д .
№ 87338.656.3; Ид. № 87338.656.5; Ид. № 87338.656.6;
И д . № 8 7 3 3 8 . 6 5 6 . 9 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 5 6 .1 1 ;
Ид. № 87338.656.14; И д. № 87338.656.20; И д.
№ 8 7 3 3 8 . 6 5 6 . 21 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 5 6 . 2 2 ; И д .
№ 8 7 3 3 8 . 6 5 6 . 2 5; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 5 6 . 2 6 ; И д .
№ 87338.656.33; Ид. № 87338.656.34. Други: Ид.
№ 87338.0.89; Ид. № 87338.0.90; Ид. № 87338.0.356;
И д. № 87338.0. 36 4; И д. № 87338.0. 36 6; И д.
№ 87338.0.374; Ид. № 87338.0.941; Ид. № 87338.0.949;
И д. № 87338.0. 361; И д. № 87338.0. 367; И д.
№ 87338.0.943; Ид. № 87338.0.944.
1.2. Подробен устройствен план – ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на „Отвеждащ колектор до
ПСОВ, гр. Якоруда“, преминаващо през поземлени
имоти в м. Митилева бара, землището на гр. Якоруда, и м. Герена, землището на с. Юруково, община
Якоруда, с идентификатори: м. Митилева бара,
гр. Якоруда: Ид. №87338.0.372; Ид. №87338.605.2;
Ид. №87338.605.6; Ид. №87338.612.1; м. Герена,
с. Юруково: Ид. №87338.0.203; Ид. №87338.0.225;
Ид. №87338.0.459; Ид. №87338.071.1; 87338.071.2.
1.3. Подробен устройствен план – ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на „Довеждащ път до ПСОВ,
гр. Якоруда“, преминаващо през поземлени
имоти в м. Митилева бара и м. Сливина, землището на гр. Якоруда, с идентификатори, както
следва: м. Митилева бара: Ид. № 87338.605.18;
Ид. № 87338.605.19; Ид. № 87338.605.20; Ид.
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№ 8 7 3 3 8 . 6 0 5. 21 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 6 0 5. 2 2 ; И д .
№ 8 7 3 3 8 . 61 2 . 3 7; И д . № 8 7 3 3 8 . 61 3 . 2 ; И д .
№ 87338.613.3; Ид. № 87338.613.4; Ид. № 87338.614.1;
Ид. № 87338.614.2; Ид. № 87338.614.3; м. Сливина: Ид. № 87338.615.2; Ид. № 87338.615.3; Ид.
№ 87338.616.1; Ид. № 87338.616.17; Ид. № 87338.616.18;
И д. № 87338.616.19; И д. № 87338.616.21; И д.
№ 8 7 3 3 8 . 616 . 4 2 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 616 . 4 3; И д .
№ 8 7 3 3 8 . 616 . 4 4 ; И д . № 8 7 3 3 8 . 616 . 4 5; И д .
№ 87338.616.46; Ид. № 87338.616.56; други: Ид.
№ 87338.0.351; Ид. № 87338.0.353; Ид. № 87338.0.371;
Ид. № 87338.0.373; Ид. № 87338.0.949; 87338.0.951.
2. Обявява графичните части на парцеларните
планове и регистрите на координатните точки и
на засегнатите от трасетата имоти по т. 1.1, 1.2
и 1.3 за неразделна част от решението.
3. На основание чл. 21, ал. 8 ЗОС разпорежда
предварително изпълнение на плановете по т. 1.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Благоевград.
Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими действия в изпълнение
на решението.
4242

Председател: М. Осман

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 Пловдив, Пазарджик, Стара Загора,
Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен
съд – Пловдив, за 2011 г.
За съдебен район на Пловдивския окръжен и
административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Ангел Начев Калайджиев, Първомай, ул. Родопи 9, тел. 0336/57 93, криминалистични експертизи.
Валентин Тодоров Кирков, Асеновград, ул. Мир
12, тел. 0331/2 86 31, криминалистични експертизи.
Васко Петров Божев, Пловдив, ул. Росен 5,
ет. 8, ап. 22, дактилоскопни, криминалистически
експертизи.
Веселин Атанасов Бакалов, Пловдив, ул. Чорлу 35, тел. 032/933353, трасологични експертизи.
Генадий Раднев Коев, Пловдив, бул. България
8, вх. Е, ет. 6, ап. 18, дактилоскопни, криминалистически експертизи.
Георги Костадинов Мандов, Пловдив, бул.
Руски 21, ет. 7, тел. 878792610, химични, криминалистически експертизи.
Георги Филипов Маровски, Пловдив, бул.
Руски 99, ет. 3, ап. 9, дактилоскопни, криминалистически експертизи.
Димитър Георгиев Кордев, Пловдив, ул. Георги
Кирков 21, дактилоскопни, криминалистически
експертизи.
Димитър Запрянов Димитров, Пловдив, бул.
Дунав 2, ет. 9, ап. 58, тел. 933362; 0898784428, експ.
на веществени доказателства, криминалистически
експертизи.
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Емил Тинков Чалмов, Пловдив, ул. Силистра
28В, ет. 3, ап. 7, почеркови, техническо изследване
на документи, криминалистически експертизи.
Здравко Любенов Лазаров, Пловдив, ул. Гладстон 36, дактилоскопни, криминалистически
експертизи.
Иван Добрев Ганчев, Пловдив, бул. Копривщица 19, ет. 9, ап. 25, GSM 0884110333, всички
видове криминалистични експертизи.
Иван Евгениев А лександров, гр. Стамболийски, ул. Заводска 5, тел. 032/932 403, криминалистични експертизи, съдебно-балистични
експертизи.
Иван Крумов Димитров, Пловдив, ул. Димитър
Талев 65, ет. 4, ап. 19, тел. 888682845, дактилоскопни, криминалистически експертизи.
Иван Неделчев Бобчев, Пловдив, ул. Капитан
Райчо 61, тел. 032/627330, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични
експертизи.
Иван Тодоров Драгнев, Хисаря, ул. Хайдут
Генчо 9, тел. 032/932 404, криминалистични
експертизи.
Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Студентска 1,
тел. 052/383 466; 0898 34 83 74, фрактодиагностични
и металографически – трасологични експертизи,
графологически – дефектоскопски експертизи.
Иво Бончев Чолаков, Пловдив, ул. Петър Васков 55, ет. 2, ап. 7, тел. 878786848, почеркови, техн.
изсл. на док., криминалистически експертизи.
Илия Георгиев Ангелинов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 15А, ет. 1, тел. 032/62 53 91; 0878/62 44
82, всички видове криминалистични експертизи.
Йовко Георгиев Зенков, гр. Раковски, ул. Д.
Драгиев 4, тел. 032/932 406, криминалистични
експертизи.
Йордан Павлов Иванов, Пловдив, ул. Златорог
20, ет. 7, ап. 20, дактилоскопни, криминалистически експертизи.
Кирил Петров Стоянов, Пловдив, бул. Дунав 4,
ет. 8, ап. 39, тел. 032/966492, 889627868, криминалистични експертизи на писмени доказателства;
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи.
Кръстьо Георгиев Гаджев, Пловдив, ул. Силиврия 12, ет. 2, тел. 662636; 698810; 0898754405,
графолог, криминалистически експертизи, техническо изследване на документи.
Мариана Николова Николова, Пловдив, ул.
Г. Мамарчев 15, ап. 9, тел. 098 78 44 59, криминалистични експертизи.
Марин Богданов Тарев, Карлово, ул. Ген.
Карцов 76, вх. В, ап. 5, тел. 0335/93174; 888867502,
боеприпаси.
Марин Иванов Кръстанов, Пловдив, бул. Н.
Вапцаров 78, ап. 17, тел. 032/932 403, криминалистични експертизи.
Мария Стефанова Тимова, Пловдив, бул. Цариградско шосе 62, ет. 4, ап. 12, GSM 0888950032,
дактилоскопични експертизи.
Милена Йорданова Стойчева, Пловдив, бул.
6-ти септември 196, ет. 2, ап. 3, химични, криминалистически експертизи.
Мирослав Димитров Саханджиев, Пловдив, ул.
Брезовска 40, ет. 9, ап. 45, почеркови, техническо
изследване на документи, криминалистически
експертизи.
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Неделчо Атанасов Шопов, Карлово, ул. Юмрук чал 26, GSM 0884110333, дактилоскопични
експертизи.
Неофит Неофитов Крумов, Пловдив, ул. Равнища 25, ет. 7, ап. 20, дактилоскопни, криминалистически експертизи.
Никола Георгиев Гинов, Пловдив, бул. България 130, ет. 2, ап. 18, тел. 032/95 21 12, криминалистични експертизи.
Николай Георгиев Костадинов, Пловдив, бул.
Ал. Стамболийски 92, ет. 6, ап. 16, тел. 933355;
0898784438, експ. на веществени доказателства,
криминалистически експертизи.
Николай Илиев Козумов, Пловдив, ул. Хвойна 13, тел. 032/932038, трасологични експертизи,
съдебно-балистични експертизи.
Николай Стоянов Балевски, Пловдив, бул.
Шести септември 169, тел. 032/269178, 898792621,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи.
Пенчо Иванов Кирилов, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 10, вх. Г, ет. 8, ап. 37, химични, криминалистически експертизи.
Пеньо Николов Пенев, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 141, ет. 7, ап. 25, тел. 032/68 46 75; 89839747,
боеприпаси.
Петко Костадинов Ламбрев, Пловдив, ул.
Райна Княгиня 3, ет. 4, ап.10, тел. 978443812,
дактилоскопни, криминалистически експертизи.
Петър Йозов Изевков, гр. Раковски, ул. П.
Волов 20, тел. 031512048; 0889999840, криминалистични експертизи.
Петър Йорданов Стоянов, Пловдив, ул. Драма 23, ет. 2, ап. 3, тел. 888402462, трасологични,
балистични, криминалистически експертизи.
Петър Лалев Муратев, Пловдив, ул. Ст. Стамболов 56, ет. 5, ап. 25, тел. 0893422797, трасологични експертизи.
Пламен Петров Каназирев, Карлово, бул.
Освобождение 36, вх. А, тел. 0335/30 20, криминалистични експертизи.
Росен Георгиев Генчев, Пловдив, ул. В. Левски 103, ап. 59, тел. 098784642, криминалистични
експертизи.
Сава Ангелов Симеонов, Пловдив, ул. Милеви
скали 23, ет. 3, ап. 8, тел. 0898784454, почеркови,
техническо изследване на документи, криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Сашо Павлов Атанасов, Пловдив, пл. Съединение 3, ет. 4, офис 408, тел. 0885241170; 0896677664,
криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебнобалистични експертизи.
Станимир Георгиев Добревски, с. Костиево,
ул. 3 № 26, тел. 098784450, криминалистични
експертизи.
Стоимен Георгиев Георгиев, Пловдив, ул. Бугариево 26, ет. 9, ап. 37, трасологични, балистични,
криминалистически експертизи.
Стойко Росенов Вранчев, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 292, вх. А, ет. 4, ап. 10, тел. 0898780949;
0876020006, дактилоскопни, криминалистически
експертизи.
Стоян Илиев Бонев, Пловдив, ул. Земеделска
4, ет. 1, химични, криминалистически експертизи.
Христо Николов Николов, Пловдив, бул. България 31, тел. 0888405026, трасологични експертизи.
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2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Адриана Колева Маджурова, Пловдив, ул.
Отец Паисий 18, тел. 032/621268, 888984300,
професионални заболявания и неврология; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Асен Николаев Атанасов, Пловдив, ул. Петьофи 2, тел. 032/602-540, тел. 0888223693, вътрешни
болести и кардиология; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.
Атанаска Точева Атанасова, Пловдив, бул.
България 234, ет. 12, тел. 0897928627; 032/641347,
съдебномедицинска експертиза на телесни пов
реди; по писмени данни.
Бенямин Леон Анави, Пловдив, ул. Антим І
№ 7, дом. тел. 032/633871, сл. 032/602347, патологоанатомия; съдебномедицинска експертиза по
писмени данни.
Борис Христов Пеев, Пловдив, ул. Баучер 30,
ет. 1, ап. 1, тел. 0889543996; 032/641085, съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди;
за установяване на родителския произход.
Валентин Асенов Цонев, Пловдив, бул. В.
Априлов 18А, ет. 3, ап. 3, тел. 0898458221, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди;
за телесно здраве; съдебномедицинска експертиза на зъбите, устната кухина и челюстите при
увреждане на денталното здраве; на денталното
здраве по писмени данни, зъбни протези, мостове
и коронки, изработени от всички видове зъботех
нически материали.
Венцислав А лександров Бояджиев, Пловдив, бул. Източен 18, ет. 2, дом. тел. 032/274579,
пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Грозданка Куртева Иванова, Пловдив, бул. Васил Априлов 44а, дом. тел. 032/453093; 032/430965,
пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска
експертиза за установяване на родителск и я
произход.
Димитър Атанасов Мурджев, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 94, вх. Г, дом. тел. 032/839137, пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Елена Димитрова Дякова, Пловдив, ул. Д.
Груев 1А, кожни и венерически болести.
Ем и л Н и колов Бъч варов, С тара За г ора,
ул. Димчо Стаев 42, вх. А, ап. 16, настоящ адрес – Пловдив, ул. България 234, тел. 0899 93 64
41, експертиза на труп, телесни повреди, идентификация на човек, експертиза на телесно здраве.
Здравка Христева Ненчева, Пловдив, ул.
Балкан 27, тел. 0898780493, съдебномедицинска
експертиза на телесни повреди; по писмени данни.
Ива Маркова Маркова, Пловдив, бул. Шести септември 126, тел. 032/236739; 032/602379
888351637, съдебна медицина.
Иван Димитров Дойчинов, Пловдив, бул.
Никола Вапцаров 73, ет. 2, ап. 46, тел. 032/602379
0888702829, съдебномедицинска експертиза на
труп; на телесни повреди.
Иван Христов Даскалов, Пловдив, ул. Ян Хус
3, тел. 032/953558; 0887515576, съдебномедицинска
експертиза на труп; на телесни повреди.
Илия Ангелов Аролски, Пловдив, бул. България
41, тел. 956-612, вътрешни болести и професионални заболявания.
Йовко Минчев Шишков, Пловдив, ул. Околчица 26, тел. 032/675978; 0886706680, съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
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Йонка Атанасова Станева, Пловдив, бул. Никола Вапцаров 73, ет. 2, ап. 46, тел. 032/602379;
0886675799, съдебномедицинска експертиза на
труп; на телесни повреди.
Лена Иванова Павлова, Пловдив, ул. Г. Вайганд
22, тел. 032/628199, вътрешни болести; професионални заболявания.
Марин Костадинов Балтов, Пловдив, бул.
Шести септември 157, тел. 032/265551; 0885093366,
съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Мари я Георг иева Ку м чева, П ловдив, ул.
Петьофи 22, тел. 032/650835; 0899645771, съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за
телесно здраве.
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит
Рилски 25, ет. 5, ап. 14, ул. Шести септември
2, ет. 1, ап. 5 (фирма „Проген“ – ООД), тел.
887575365, специалист по молекулярна биология,
съдебномедицински експ. за установяване на
родителски произход и мед. експ. за идентификация на човека.
Милена Панайотова Петкова, Пловдив, бул. В.
Априлов 100, ап. 42, кожни и венерически болести.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София , ул. Коста
Лулчев 25, ет. 13, ап. 44, ул. Шести септември
2, ет. 1, ап. 5 (фирма „Проген“ – ООД), тел.
888829010, специалист по молекулярна биология,
медиц.експ. за установяване на родителски произход, експ. за идентификация на човек, при която
се налага използване на ДНК (генетичен) анализ
със съвременни молекулярнобиологични техники
Петкана Добрева Здравчева, Пловдив, ул. Ген.
Д. Николаев 108, ап. 5, тел. 032/430593, вътрешни
болести.
Саша Александрова Запрянова, Пловдив, ул.
Борислав 16, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни; за телесно здраве.
Светлозар Спасов Спасов, Пловдив, бул. К.
Величков 71, тел. 0888702185, съдебномедицинска
експертиза на труп; на телесни повреди.
Тодор Стоянов Добрев, Пловдив, ул. Хан Аспарух 107, тел. 0888807066, съдебномедицинска
експертиза на труп; на телесни повреди.
Филип Филипов Нухов, Пловдив, кожен диспансер, тел. 032/606541, кожни и венерически
болести.
Янко Тодоров Илиев, Пловдив, ул. Хр. Станчев 3, бул. В. Априлов 15, УМБАЛ токсикология,
тел. 0888211405, съдебномедицинска експертиза
по писмени данни; за телесно здраве; клинична
токсикология и вътрешни болести.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Александра Янчева Димова, Пловдив, ул. Киев
6, ет. 4, ап. 40, тел. 897815148, психолог, експертиза
на психично здраве.
Анелия Николова Петкова, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 182, вх. Б, ет. 8, ап. 30, детска психология.
Антоанета Василева Тричкова, Пловдив, ул.
Лагадина 8, ет. 3, ап. 8, тел. 032/642080, 0888401077,
психиатрия.
Валентина Василева Майсторова, Пловдив,
ул. Лев Толстой 7, тел. 0888528044, 032/274530,
032/268995, психиатрия.
Величка Събева Петрова, Пловдив, бул. Марица 96Б, тел. 032/265035, психология.
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Владимир Петров Кръстев, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 235, ет. 1, ап. 1, тел. 032/292594 и
0889249001, съдебнопсихиатрична и съдебнопсихологична експертиза.
Глория Велиславова Рангелова, Пловдив, ул.
Мали Богдан 15, ет. 2, тел. 263121 и 0898365344,
съдебнопсихологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Даниела Атанасова Ковачева, Пловдив, ул.
Добри дол 18, тел. 0888710177, съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Дора Николова Станчева, Пловдив, дом. адрес
ул. Велико Търново 10, ет. 7, ап. 20, тел. 0884 360
556, 878451077, 032/63 09 65, съдебнопсихиатрични
експертизи.
Елена Михайлова Иванова-Генова, Пловдив,
служебен адрес ОДПЗС, бул. Пещерско шосе 68;
домашен – София 1330, ж.к. Разсадника – Коньовица 12, бл. Б, ап. 56, ет. 1, сл. тел. 642376,
съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Людмила Борисова Шекерева, Карлово, ул.
Граф Игнатиев 16, тел. 0335/96 797, 878920186,
889121428, съдебнопсихологична експертиза.
Магдалена Асенова Анастасова, Пловдив,
ул. Богомил 29, тел. 0888727220; 032/642376, дом.
032/234605, психология.
Маргарита Панова Панова, Пловдив, ул.
Кап. Райчо 68, тел. 0887834445; 032/265881, дом.
032/642376, съдебнопсихиатрична експертиза;
психолого-психиатрична експертиза; експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Мариана Георгиева Господинова, Пловдив,
бул. Васил Априлов 115, ОДПЗС, тел. 032/964855,
032/642655, 888714953, съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Мария Даткова Гърбучкова, Пловдив, ул.
Звезда 11, тел. 643-702; дом. 446-972, психиатрия.
Милена Ангелова Трендафилова, Пловдив,
ул. Ихтимански проход 5, тел. 0889638661; дом.
443-079, психиатрия.
Мими Михайлова Тошева-Мазнева, Пловдив,
ул. Пепелаша 9, ет. 6, ап. 17, тел. 0888547929, дом.
434-354, психология.
Надежда Христова Порязова, Пловдив, ул.
Йордан Гавазов 39, ет. 3, ап. 9, тел. 642376, 642655
и 0898585944, съдебнопсихиатрична експертиза;
психолого-психиатрична експертиза; експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Николай Ангелов Шишков, Пловдив, ул. Кръстю Пастухов 9, психология, приложна психология
на детската престъпност.
Олга Валентиновна Димитрова, Пловдив, служебен – бул. Пещерско шосе 68; домашен – бул.
Княгиня Мария-Луиза 50, сл. тел. 032/642376 и
0887514950, съдебнопсихологична експертиза;
психолого-психиатрична експертиза; експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Пламен Ангелов Цоков, Пловдив, ул. Силистра
8, тел. 0889644971; дом. тел. 032/430933, психология.
Радка Василева Топалова, Пловдив, бул. Шести
септември 217, тел. 390442; 0898747329, съдебна
психиатрия и съдебна психология, психиатрични
експертизи.
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Райна Цветкова Димитрова, Пловдив, бул. Ал.
Стамболийски 18, ап. 120, тел. 0888612517, дом.
032/777875, психиатрия.
Теменужка Метева Рангелова, Пловдив, ул.
Подофицер Д. Котов 15А, ап. 8, тел. 032/967544
и 0888968038, съдебнопсихиатрична експертиза;
психолого-психиатрична експертиза; експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Теодора Иванова Арабаджиева, Пловдив, ул.
Лерин 14А, ет. 1, ап. 2, тел. 0888499403, дом. тел.
032/642012, психиатрия.
Тинка Иванова Начева, с. Граф Игнатиево, ул.
Граф Игнатиев 10, Пловдив, бул. Васил Априлов
20а, тел. 0886641694; 032/644500, съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Юри Любенов Калоянов, Пазарджик, ул. Г.
Милев 5, тел. 0888403380; 642-376, психиатрия.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Александра Николова Маринова, Пловдив, ул.
Велико Търново 71, тел. 0889282911, стокознание.
Александър Ангелов Сивков, Пловдив, ул.
Райко Даскалов 10, ет. 3, ап. 5, тел. 0888626047,
съдебно-стокова експертиза.
Ана Александрова Скерлетова, Асеновград,
ул. Лозенград 1, тел. 0331/63362; слу ж. тел.
0878461828; 0888358748, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Ана Дончева Желязкова, Пловдив, ул. Белмекен 22, счет. офис, тел. 032/622403, икономистсчетоводител.
Ангел Димитров Гъров, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 209А, вх. Б, ет. 3, ап. 7, тел. 032/293344;
0899197011, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Анелия Желязкова Спиртова, Пловдив, ул. Георги Мамарчев 20, ет. 3, тел. 032/267573; 032/588959;
0888206126, съдебно-счетоводна експертиза.
А нна Сергеевна Лозанова, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 31, вх. Д, ет. 1, ап. 2, тел. 032/822695;
0887894247, финанси и кредит.
Блага Романова Димитрова, Пловдив, ул. Царевец 8, тел. 0886786805, счетоводни експертизи.
Богдан Павлов Траков, Пловдив, ул. Весела
29, ет. 1, ап. 2, тел. 625112; 0889339654, счетоводна
отчетност, съдебно-счетоводни и съдебно-икономически експертизи.
Боян Иванов Войводов, Пловдив, ул. Лайпциг
1, ет. 3, ап. 5, тел. 670672; 898586972, икономика
и управление на строителството, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Валентин Иванов Иванов, Първомай, ул.
Елин Пелин 13, дом. тел. 0336/60-31; 0895984036,
счетоводна отчетност.
Валентина Методиева Шиева, Пловдив, ул.
Димитър Талев 144, бл. 1101, тел. 0888873882;
032630828; 032672770, съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-финансово-икономическа
експертиза.
Валентина Христова Баненкина, Пловдив, ул.
Пере Тошев 115, ет. 5, тел. 032/696 557 и 0889 303
529, съдебно-счетоводна експертиза и съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Валерия Георгиева Дунчева, Пловдив, ул.
Славянска 88, тел. 032/646 516; 888845892, съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансовоикономическа експертиза.
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Ваня Ченкова Смокова, Пловдив, ул. Македония 82, ет. 8, ап. 24, тел. 888628783, счетоводна
отчетност, съдебно-счетоводна и финансово-икономическа експертиза.
Велика Георгиева Палевска, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 11, вх. В, тел. 0889273097; 032294508,
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Велина Цветкова Узунова, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 218, вх. Б, ет. 6, ап. 17, тел. 294-533;
0887659253, с ъдебно - счет овод на експер т иза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Величка Петкова Йорданова, Пловдив, ул. Пере
Тошев 5А, тел. 032/676160; 032/676166; 0888204265,
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Величка Цончева Бояджиева, Пловдив, ул.
Брезовска 40, ет. 10, ап. 50, тел. 0885555613;
032/961975, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Венета Йорданова Богданова, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 289, вх. Б, ап.16, тел. 291938; 0888248893,
ОПОИИ, съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокова експертиза.
Венета Петрова Томова, Пловдив, бул. Цариградско шосе 26, ет. 3, тел. 032/651722; 032/906313;
0894454513, с ъдебно - сче т овод на експер т иза;
съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза, с разрешение за
достъп до КИ „СС“.
Вера Андреева Гавраилова, Пловдив, бул.
Христо Ботев 73, тел. 032/960 788 и 0894 409 036,
съдебно-счетоводна експертиза.
Весела Иванова Добрева, Пловдив, бул. Шести
септември 37, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 0887350344;
032/254680, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Весела Иванова Колева, Пловдив, ул. Бунтовнишка 16, ет. 6, ап. 16, тел. 032/991 981; 0898570415;
889150535, счетоводство и контрол; счетоводство
на финансовите предприятия; международни
икономически отношения.
Весела Стоянова Казашка, Пловдив, ул. Хан
Телериг 1, тел. 032/65 14 90, 0898446654, счетоводство и контрол.
Веселка Георгиева Иванова, Пловдив, ул. Ралица 8; адрес за кореспонденция: Пловдив, бул.
Шести септември 180, дом. тел. 032/270901; сл.
032/620734; 0888527872, корпоративни финанси.
Веска Василева Григорова, Пловдив, ул.
Ген. Д. Николаев 80, ет. 1, ап. 1, тел. 032/640329
032/627896, счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Кокова, Пловдив, ул. Цар
Калоян 17А, тел. 032/625 546 и 0887 222 151, съдебно-счетоводна експертиза.
Върбинка Николова Рогова, Пловдив, ул.
Брезовска 42, ет. 14, ап. 69, тел. 032/625052;
0887935805, икономика – бизнес администрация;
счетоводство и контрол.
Гавраил Димитров Фалков, Пловдив, ул.
Баучер 4, дом. тел. 64-19-03; сл. 0888636266, счетоводна отчетност.
Гено Маринов Маринов, Пловдив, ул. Трети
март 1, ет. 1, ап. 4, тел. 0886347264, съдебно-счетоводна експертиза, финансово-икономически
експертизи.
Георги Атанасов Хаджийски, Пловдив, бул.
Никола Вапцаров 28, ет. 3, ап. 7, тел. 032/671 339
и 0889 910 784, съдебно-счетоводна експертиза.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

Георги Колев Траков, Пловдив, ул. Митинчеви
градини 7, тел. 0888305142, счетоводни експертизи
и финансови анализи.
Георги Николаев Мумджиев, Пловдив, ул. Ген.
Д. Николаев 12, адрес за призоваване: Пловдив,
ул. Княз Черказки 38, ет. 3, офис 5, тел. 032/628989,
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Данчо Тодоров Коруев, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 62, вх. Б, ап. 21, тел. 887242235, счетоводство
и контрол, съдебно-икономически експертизи.
Диана Георгиева Дамянова, Пловдив, ул. Драма
17 и бул. Хр. Ботев 82, ет. 6, офис 608, тел. 268544;
0886555002, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна и финансово-икономическа експертиза.
Димитрийка Александрова Шикирова, Пазарджик, ул. Цанко Церковски 18, ет. 3, стоковед.
Димитринка Вълкова Беевска, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 213, вх. Б, ет. 7, ап. 20, тел. 0878622978,
съдебно-счетоводна експертиза.
Димитър Ангелов Лулчев, с. Катуница, ул.
Яташка 2а, Пловдив, ул. Брезовска 34, ет. 3, тел.
032/944894; 032/944895, счетоводна отчетност.
Димитър Ангелов Сапунджиев, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 259А, вх. Б, ет. 1, ап. 3, тел. 0886 801
420 и 032/631 188, съдебно-счетоводна експертиза
и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Димитър Георгиев Гаджуров, Асеновград, ул.
Първомайска 19, тел. 0898 584 475, съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-стокова експертиза.
Димитър Георгиев Димитров, Пловдив, бул.
Източен 16, тел. 0885 725 944, съдебно-счетоводна
експертиза и съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Димитър Георгиев Йорданов, Пловдив, ул. Пере
Тошев 5а, тел. 032/676160; 032/676166; 0885005085,
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Димитър Крумов Стоилов, Пловдив, ул. Васил
Априлов 90, ет. 5, ап. 9, тел. 689316, счетоводна
отчетност, съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.
Димитър Стойчев Хаджиев, Пловдив, ул. Димитър Талев 84, ет. 2, ап. 6, тел. 693960; 0888837551,
съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Димка Петрова Казанджиева, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 154, вх. Г, ет. 5, ап. 20, тел. 643822;
0887475018; 0895462272; 0886299943, икономика и
организация на вътрешната търговия, съдебно-счетоводна и финансово-икономическа експертиза.
Доброслава Желязкова Сидерова, Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 192, вх. Д, ет. 9, ап. 8, адрес за
получаване на призовки: Пловдив, ул. Борислав
17, тел. 032/629326; 0887825983, съдебно-счетоводна
експертиза.
Донка Иванова Петрова, Стара Загора, ул.
Цар Иван Асен ІІ № 144, ап. 9, тел. 042/602516;
08999112510, експерт-счетоводител.
Донка Иванова Стойчева, Стара Загора, ул.
Иван Вазов 3, вх. В, ет. 5, ап. 13, тел. 042/250 064
и 042/650 303 и 0888 337 765, съдебно-икономически експертизи.
Дора Димитрова Чипилова, Пловдив, ул. Ландос 46, ет. 4, ап. 11, тел. 0898946598, счетоводство
и контрол.
Дочка Петкова Георгиева, Пловдив, бул. Ал.
Стамболийски 102, ап. 42, дом. тел. 032/670377;
0887242079, счетоводна отчетност.
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Екатерина Стоянова Христова, Пловдив,
ул. Ген. Данаил Николаев 90, тел. 032/643060;
0884163385, с ъдебно - сче т овод на експер т иза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Елена Николова Сукова, Пловдив, ул. Гълъбец
2, ет. 5, ап. 14, тел. 032/26 95 24, икономика – промишленост и строителство.
Елена Тодорова Диварова, с. Марково, ул.
Трети март 30, тел. 03112/287 и 032/627896, счетоводство и контрол.
Жана Петрова Величкова, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 286, вх. Б, ап. 24, тел. 032/86 17 26;
0888 965224, икономика; планиране и отчетност
на промишлеността и строителството.
Жечка Пенева Милчева, Пловдив, ул. Кузман
Шапкарев 22, тел. 0898 897 030 и 032/511 647,
съдебно-счетоводна експертиза.
Ива Георгиева Ангелова, Пловдив, ул. Стою
Шишков 10, ап. 13, тел. 032/262664; 032/940029;
0887588002, счетоводство и контрол.
Иван Тодоров Демерджиев, Пловдив, бул.
Шести септември 210, ет. 4, ап. 8, ул. Бр. Бъкстон
88, ет. 3, тел. 888679734, икономист-счетоводител.
Иванка Стоева Генова, Пловдив, бул. Марица
130, тел. 0888921986, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Ирина Николаева Стоянова, Пловдив, бул. Ал.
Стамболийски 29, ет. 3, ап. 7, дом. тел. 032/6741-28; 0887872942, икономика и управление на
индустрията; макроикономика.
Йорданка Петрова Павлова, Пловдив, ул.
Никола Вапцароов 15, тел. 032/622 571, 887615173,
0895 414 204 и 0878 940 331, съдебно-счетоводна
експертиза.
Камелия Николова Николова, Пловдив, бул.
Васил Априлов 117, тел. 032/955 096 и 0898 362
069, съдебно-счетоводна експертиза и съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Карамфил Атанасов Ричев, Пловдив, ул.
Петър Васков 3, ап. 17, тел. 0896417976, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Катя Аргирова Костова, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 182, вх. В, ет. 2, ап. 5, тел. 888304688, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Катя Иванова Димитрова, Пловдив, ул. Дон
16, сл. тел. 032/69 32 06; дом. тел. 032/235651; 0886
824 191, икономика на вътрешната търговия.
Кина Кръстева Иванова, Пловдив, ул. Ален
мак 30, ап. 24; адрес за призоваване: бул. Марица 55, ап. 6, тел. 0889531429, съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Лилия Младенова Миланова, Пловдив, ул. Чернишевски 21, ет. 7, ап. 19, тел. 630339, 0888785823,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна,
финансово-икономическа и съдебно-стокова
експертиза.
Лиляна Йорданова Христева, с. Цалапица, ул.
Охрид 8, тел. 0887703112, икономика и мениджмънт – стоково-оценъчни експертизи.
Любомир Алексиев Баталов, Карлово, ул. Ал.
Стамболийски 62, тел. 0335/78 01, съдебно-икономически експертизи.
Любомир Цветков Йотов, София, ж.к. Яворов, бл. 11, вх. А, партер, ап. 2, тел. 02/8463902;
02/8462873; 0888220716, международни икономиче-
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ски отношения; митническа и външнотърговска
дейност; митнически режими и процедури; митнически информационни системи, вътреобщностни
доставки и Интрастат.
Маргарита Ангелова Апостолова, Пловдив,
ул. Тодор Александров 21, тел. 032/674 548 и 0898
339 256, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Маргарита Илиева Топузова, Пловдив, ул. Г.
Кирков 83, счетоводство и контрол.
Мариана Георгиева Аргирова, Асеновград, ул.
Марица 4, тел. 0885174870; 0895355892; 0331/98616,
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова, Пловдив, ул.
Гаврил Кръстевич 21, ет. 5, ап. 14, тел. 032/215043;
0888864032; 0897080838, съдебно-стокова експертиза.
Мария Ангелова Христова, Пловдив, ул. Георги
Мамарчев 7, адрес за кореспонденция: Пловдив,
бул. Шести септември 180, тел. 032/27-19-37;
032/62-07-34; 0889323986, статистика; корпоративни финанси.
Мария Димитрова Ганашева, Пловдив, ул.
Стефан Ботев 1 – 3, ет. 3, ап. 8, тел. 570335;
0878813800, счетоводство и контрол, съдебносчетоводни и съдебно-икономически експертизи.
Мария Жорес Димова, Пловдив, ул. Иларион
Макариополски 96, тел. 0899143787; 032/268390,
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мария Иванова Тончева-Чочева, София, ул.
Христо Белчев 2, ет. 4, тел. 02/9872693; 0888262214,
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мария Кръстева Божилова, Пловдив, ул. Стара
планина 12А, дом. тел. 032/940671; сл. 032/62 32
14, финанси.
Мария Павлова Гюрова, Пловдив, ул. Васил
Соколов 7, ет. 1, ап. 2, ул. Драва 10А, ет. 1, ап. 2,
тел. 963024; 963025; 0888519317, икономика на
строителството, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Мария Рашкова Шопова, Пловдив, ул. Барикадите 18, ет. 3, ап. 8, адрес за призоваване: бул.
Дунав 100, хотел „Дунав“, офис 112, тел. 032/955172;
0887496118, съдебно-счетоводна експертиза.
Мари я Хрис т ова Мърхова, П ловд и в, ул.
Копривките 1, ап. 11, тел. 250493; 0878938959,
маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни
и икономически експертизи.
Марияна Атанасова Цветилова, Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 92, ет. 4, ап. 12, тел. 0888 319
138; 899104050; 032/628-017; 032/680-367, съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Марияна Желязкова Трендафилова, Пловдив,
ул. Драган Цанков 34, ет. 1, тел. 0888942334, икономика на вътрешната търговия.
Марияна Пенчева Пенчева, Пловдив, бул.
Н. Вапцаров 111, тел. 032/44 59 39, 032/77 38
48, икономика и управление на промишленото
предприятие.
Мартин Радославов Райчев, Пловдив, ул.
Петър Васков 55, ет. 3, ап. 13, тел. 0889584890,
съдебно-счетоводна експертиза.
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Мая Матеева Колева, Пловдив, ул. Матинчеви
градини 7, тел. 889263144, политикономия, съдебно-счетоводни и съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Милка Енчева Енева, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 7, вх. Ж, ет. 5, ап. 18, тел. 032/993917;
0898658255, съдебна финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мима Петрова Мирчева, Пловдив, бул. България 80, бл. 21, вх. Б, ет. 5, ап. 53, тел. 032/95 65
43; 0898 916 370, съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза.
Михаела Йорданова Абаджиева, Пловдив, ул.
Любен Каравелов 9Б, тел. 032/640131; 899158671,
счетоводни експертизи.
Надка Илиева Гюзелева, Пловдив, ул. Острец
5, тел. 032/862 051 и 0897 862 727, съдебно-счетоводни експертизи.
Надка Колева Цинигарова, Асеновград, ул.
Свети Врач 16, дом. тел. 0331/28778; сл. 0331/64744;
0887378138, счетоводство и контрол; оценки на
недвижими имоти и търговски предприятия.
Наталия Бориславова Петрова, София, ж.к.
Люлин, бл. 533, вх. Д, ет. 7, ап. 116, дом. тел.
032/26 24 80; 0888059063, икономика на транспорта; организация и управление на производството
в транспорта.
Недялка Георгиева Герджикова, с. Войводиново, ул. Сакар планина 3, съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Нелияна Илиева Иванова, Пловдив, ул. Ручей
1 и ул. Авлига 9, тел. 888476570, счетоводство и
анализ, съдебно-икономически експертизи.
Ненка Пенчева Пирянкова, Хисаря, ул. Хан
Кубрат 14, тел. 0337/36 68; 08895039 22, финанси.
Ненчо Петров Лазаров, Пловдив, ул. Вечерница
14, ап. 24, тел. 032/449985, 899921444, счетоводство
и контрол.
Николай Михайлов Груев, Пловдив, бул. България 38, ап. 13, адрес за получаване на призовки:
Пловдив, ул. Антим І № 32, ет. 2, тел. 0898459177;
032/620537; 032/953177, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Николай Рангелов Кънчев, Пловдив, ул. Родопи 45, ет. 4, ап. 11, тел. 032/625176; 0898910689,
съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Стефанов Ненков, Пловдив, ул.
Кичево 13, тел. 032/276901; 276-905; 884414554,
счетоводна отчетност.
Николай Юриев Андонов, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 310, вх. Б, ап. 16, тел. 284488; 0889407440;
0892463620, счетоводство и контрол, съдебносчетоводни експертизи.
Нина Димитрова Атанасова, Пловдив, бул.
Никола Вапцаров 100, тел. 0878 655 306; 032/217
313, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Огнян Тодоров Кънчев, Пловдив, ул. Богомил
27, ет. 4, ап. 8, дом. тел. 032/631662; 0898330553,
икономика и управление на промишленото производство.
Олга Ангелова Цветанова, с. Първенец, ул.
Съединение 79, тел. 03111/2721; 03111/2281, финансист-икономист.
Пенка Ганчева Петрова, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 81а, вх. Г, ап. 9, тел. 032/820641; 0888988245,
експерт-счетоводител.
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Пенка Димитрова Дженкова, Пловдив, ул.
Богомил 122, ет. 5, ап. 13, дом. тел. 032/271191; сл.
032/632651; 0887450797, счетоводство и контрол.
Петко Динчев Тороманов, Пловдив, бул. Марица 22, ет. 6, ап. 17, тел. 945144; 243628; 0888010544,
съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза; маркетингови проучвания и пазарна политика, оценка на нематериални дълготрайни активи, търговски марки.
Петърчо Велизаров Миков, София, ж.к. Обеля
2, бл. 233, ет. 4, ап. 12, Пловдив, тел. 0885800686,
счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Петя Величкова Койнова, Пловдив, ул. Капитан
Райчо 70, тел. 0896319329; 032/211666; 032/697878,
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Петя Добрева Налбантова, Пловдив, бул.
Цариградско шосе 68, тел. 0897767852, аграрна
икономика.
Пламен Николов Краевски, Пловдив, ул. Даме
Груев 32, тел. 0878994423, 898752195, стоково-оценъчни експертизи.
Пламен Петров Пешлеевски, Пловдив, ул. Пере
Тошев 56, настоящ адрес: Пловдив, ул. Варшава 33,
тел. 0893 468 432, съдебно-счетоводна експертиза
и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Радко Стоянов Калапанков, Пловдив, ул.
Даме Груев 30, ет. 1, ап. 1, тел. 0898589889;
032/676624, с ъдебно - сче т овод на експер т иза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Румен Минков Минков, Карлово, ул. Тодор
Каблешков 32, тел. 0335/58800; 0889710135, свободна професия – консултант, съдебно-счетоводни,
финансово-икономически експертизи, стопанско
управление.
Румен Христов Видев, Пловдив, ул. Марагидик
40, ет. 2, тел. 0889425429; 032/262913, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Румяна Тодорова Бъчварова, Пловдив, бул.
Васил Априлов 85, ет. 3, ап. 19, тел. 0878397708;
0888352272; 032/992929, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Светлана Илиева Геренска, Пловдив, бул. Копривщица 10, ул. Княз Черказки 38, ет. 3, офис 5,
тел. 032/628989, съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Светослав Юлиев Славов, Пловдив, ул. Иван
Вазов 56, адрес за контакти: Пловдив, ул. Любен
Каравелов 9Б, тел. 032/452836; 0888433685, икономика и организация на труда.
Слави Радуилов Николов, Пловдив, ул. Полк.
С. Муткуров 47, адрес за призоваване: бул. Марица 55, ет. 2, ап. 6, тел. 0893-393-932, съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза; транспортно-икономически
експертизи.
Станимира Петрова Сакутска, Пловдив, бул.
Свобода 45, вх. В, ет. 8, ап. 93, адрес за призоваване: Пловдив, ул. Люлебургаз 5, ет. 5, тел. 0878
599 857, съдебно-стокова експертиза; съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Станимира Стефанова Дачева, Пловдив, бул.
Копривщица 47, тел. 0899 188 931, съдебна финансово-икономическа експертиза.

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

Стефанка Атанасова Балканджиева, Пловдив,
бул. България 39, ап. 13, тел. 032/95 66 11; 0889
788 395, счетоводна отчетност.
Стоилка Делова Танчева, гр. Стамболийски,
ул. Васил Левски 11А, тел. 0898922894; 033964294;
033963379, съдебно-стокова експертиза.
Стоян Димитров Кичуков, Пловдив, ул. Димитър Талев 55, тел. 0899393802; 032/67 96 61,
съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стоянка Димитрова Топурова, Асеновград,
ул. Марица 4, ул. Пирин 30, тел. 0885899006;
0888787992; 0331/24708, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Таня Стоянова Бачовска, Пловдив, ул. Княз
Богориди 4, ул. Никола Войводов 12, тел. 032/661530
и 0888347410, съдебна финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Таня Стоянова Костова, гр. Стамболийски, ул.
Хаджи Димитър 11, тел. 0339/63285; 0889639696,
съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Теменужка Огнянова Балабосова, Пловдив,
ул. Енос 26а, тел. 889273081, съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Тенчо Петков Стоев, Пловдив, ул. Иван Гарванов 54, ет. 10, ап. 47, тел. 738146, национална
сигурност и отбрана, съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Тодора Тодорова Христова, Карлово, ул. Ген.
Карцов 52, ет. 5, ап. 14, тел. 886792778, икономика
на търговията – средно образование, съдебносчетоводни експертизи.
Тошко Стоилов Райчев, Пловдив, ул. Съгласие
7, тел. 888211847, съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев, Пловдив, ул. Лотос
3, ет. 3, ап. 9, тел. 0878154040; 878184045, съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза, оценки на: недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и подобренията върху тях.
Юлия Здравкова Христева, Асеновград, ул.
Тракия 23, счетоводство и контрол.
Янко Ангелов Митринжаков, Пловдив, ул.
Петко Д. Петков 27, ап. 12, тел. 634355; 0888342568,
организация на производството и управление на
промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи.
5. К лас „Съдебни ин женерно-тех ническ и
експертизи“
Александър Ангелов Сивков, Пловдив, ул.
Райко Даскалов 10, ет. 3, ап. 5, тел. 0888626047,
съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза с изкл. на ПТП; пазарни
оценки на недвижими имоти.
Ана Аристиева Корбетова, Асеновград, ул.
Цар Иван Асен II № 48, тел. 0888544591, оценка
на стопанско имущество.
Ана Петрова Гинева, Пловдив , ул. Средна гора
9, ет. 1, ап. 1, тел. 897213565, техник по геодезия и
картография, инженерно-технически експертизи.
Ана Савова Зайкова, Пловдив, ул. Дарвин
14, тел. 032/252557 и 0887438914, съдебна строително-тех ническа експертиза; оценител на
недвижими имоти.
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Ангел Василев Първанов, Пловдив, ул. Авлига
13, ет. 1, ап. 1, тел. 0888626152, съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа;
инженерно-технологична експертиза.
Анета Спирова Тодорова, Кричим, ул. 9 май
12, тел. 0888 447 251, съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строително-техническа
експертиза.
Антон Димитров Тонев, Пловдив, ул. Стоян
Заимов 16, вх. В, ап. 20, тел. 032/964660, съдебна
инженерно-техническа експертиза; инженернотехнологична; строително-техническа експертиза;
оценки на недвижими имоти, строителен надзор,
инвеститорски контрол, техническо ръководство
на строежи, ценообразуване в строителството,
обследване енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Атанас Иванов Ангелов, Пловдив, ул. Иван Гешев 6, ет. 2, ап. 4, тел. 032/432150; 032/624772 – сл.,
строителен инженер.
Атанас Петров Арапов, с. Житница, ул. 34 №
13, тел. 031703/260 и 0888648815, съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа
експертиза.
Бина Иванова Калчева-Христова, Пловдив, ул.
Богомил 122, тел. 653539; 0888044796, архитект,
съдебна инженерно-техническа и строителнотехническа експертиза.
Блага Романова Димитрова, Пловдив, ул.
Царевец 8, тел. 886786805, оценки на недвижими
имоти.
Борис Кирилов Гиздаков, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 29, тел. 652010; 0898818676, оценител на
недвижими имоти.
Боряна Константинова Неделчева, Пловдив,
ул. Мизия 14, ет. 2, ап. 4, тел. 0899735028, оценка
на недвижими имоти.
Валентин Ивайлов Стоянов, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 176, вх. В, ет. 4, ап. 10, тел. 032/680 040
и 0898 464 137, електроинженер, ел. снабдяване
на промишлени предприятия.
Ваня Георгиева Ризова, Пловдив, бул. Александър Стамболийски 41, бл. 1115, вх. Б, ет. 8, ап. 24,
тел. 0898250252, оценител на недвижими имоти.
Васил Анатолиев Герасимов, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 285, вх. А, ап. 15, тел. 032/299882;
0898447538, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Васил Томов Димов, Пловдив, бул. Санкт Петербург 1, ет. 16, ап. 94, тел. 0888 447 300, съдебна
пожаротехническа експертиза.
Василка Тенева Станева, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 187, вх. А, ап. 17, тел. 032/285855 и 0887440655,
инженер-геодезист, съдебна инженерно-техническа експертиза; оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Вела Ботева Именова, Пловдив, ул. Васил
Левски 5, ет. 5, ап. 37, тел. 032/956158; 0887929396,
съдебна строително-техническа експертиза; оценител на недвижими имоти.
Величка Василева Христозова, Асеновград,
ул. Тунджа 3, тел. 0331/67479 и 0898455311, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна
строително-техническа експертиза; оценки на
недвижими имоти, цени и ценообразуване в
строителството.
Величка Георгиева Кушева, Пловдив, бул.
Никола Вапцаров 78, дом. тел. 032/211915, сл.
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032/656493 и 0888538284, съдебна строителнотехническа експертиза; оценител на недвижими
имоти.
Величко Тодоров Колев, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 142, ет. 10, ап. 38, тел. 032/83 19 13; 0889 23
37 93, авиационна техника.
Венцислав Борисов Ненов, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 287, вх. А, ет. 6, ап. 18, тел. 684-038;
0889457286, съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза;
пазарни оценки на движимо имущество.
Веса Костадинова Ризова, Пловдив, ул. Петър Шилев 12, ет. 3, ап. 11, тел. 032/956688 и
0898322749, съдебна строително-техническа експертиза; оценител на недвижими имоти и зем.
земи, определяне на наеми.
Весела Иванова Колева, Пловдив, ул. Бунтов
нишка 16, ет. 6, ап. 16, тел. 032/436 041; 098570415,
технология на металите и металообработваща
техника.
Веселин Янков Хаджиев, Пловдив, ул. Ген.
Дан. Николаев 48, ет. 5, ап. 10, тел. 032/432545;
624301; 0888588042, инженер по озеленяване.
Веселина Борисова Запрянова, Пловдив, ул.
Александър Екзарх 35, тел. 032/264840; 0896745197,
съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; оценки на материални активи, оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Виолета Михайлова Русинова-Калчева, Пловдив, ул. Прилеп 33, тел. 032/678937; 0888274756,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Виолета Николова Кумчева, Пловдив, бул.
Васил Априлов 105, ет. 4, ап. 11, тел. 032/964738;
0878747694, съдебна инженерно-техническа експертиза, геодезия и картография, строителнотехническа експертиза.
Виолета Тодорова Хаджиева, Пловдив, ул. Димитър Талев 81, ет. 4, ап. 11, тел. 679059; 0889135412,
ПГС, инженерно-техническа, инженернотехнологична и строителнотехническа експертиза, цени
и ценообразуване в строителството, оценка на
недвижими имоти.
Владислав Георгиев Самоходов, Пловдив, ул.
Доктор Владо 12, ет. 1, ап. 1, тел. 0889 813 313,
съдебно-автотехнически експертизи при ПТП,
оценки на автомобили, кари и щети по тях, инженер – верижни и колесни машини – машинен
инженер, автомобилен транспорт.
Гаврил Георгиев Костов, гр. Стамболийски, ул.
Хаджи Димитър 11, тел. 0339/63285 и 0898424582,
съдебна автотехническа експертиза.
Галина Ангелова Драголова, Пловдив, ул.
Сидер войвода 8, тел. 0887 498 009, съдебна
строително-техническа експертиза, оценка на
предприятия, на недвижими имоти, на земеделски земи, контрол и отчитане на строителномонтажни работи.
Галина Тодорова Бакалска, Пловдив, ул. Петко
Д. Петков 15, ет. 2, тел. 032/631 294 и 0897 923
214, съдебна инженернотехническа експертиза.
Георги Атанасов Генчев, Пловдив, ул. Баучер 13,
ап. 15, ул. Звезда 30, тел. 0888012372, съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа
експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Георги Василев Чобанов, Пловдив, ул. Капитан
Райчо 68, ет. 5, ап. 25, тел. 0886858442, съдебна
автотехническа експертиза.
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Георги Гаврилов Костов, гр. Стамболийски, ул.
Хаджи Димитър 11, тел. 0339/63285 и 0889478813,
съдебна автотехническа експертиза.
Георги Иванов Генов, Пловдив, бул. Марица
130, тел. 032/620332 и 0887206028, съдебна автотехническа експертиза; оценки на строителномонтажни машини, автомобили и съоръжения.
Георги Николов Камбуров, Пловдив, ул. Зефир
6, ет. 6, ап. 13, тел. 888733935, земеустройство,
оценка на земеделски земи и недвижими имоти.
Георги Николов Разслабенов, Пловдив, бул.
България 144, ап. 1, тел. 957125, геодезия, фотограметрия и картография, кадастрално-регулационни,
земеразделителни, гороразделителни и всички,
свързани с геодезията.
Георги Нончев Бейнов, Сопот, ул. Иван Вазов 88, ет. 4, ап. 42, тел. 0335/59710; 0885924133,
технология на маш. и мет., пожаротехнически
експертизи и противопожарна техника и без
опасност.
Георги Христозов Христозов, Пловдив, бул.
Дунав 15, тел. 032/964495; 0884872352; 032/658333,
геодезия, фотограметрия и картография, оценки
на недвижими имоти, определяне наемни цени
за тях.
Гергана Иванова Кривошапкова, Пловдив,
ул. Богомил 122, тел. 625800; 0898597936, съдебна
строителнотехническа експертиза, транспортно
пътно строителство, проектиране на улици, пътища, транспортни планове.
Григор Николов Субашев, Асеновград, ул.
Ат. Свещаров 11, двигатели с вътрешно горене,
автотехнически експертизи.
Даниела Ангелова Брущилска, Пловдив, бул.
Копривщица 18, ет. 13, ап. 76, оценка на недвижими имоти.
Дело Спасов Спасов, Пловдив, ул. Победа 50,
ет. 6, ап. 18, тел. 032/944744; 032/633233; 0888709608,
автотехнически експертизи.
Деян Атанасов Гогалчев, Асеновград, ул.
Пенчо Славейков 4, тел. 0331/63095; 0887791192,
геодезически експертизи и по ЗСПЗЗ.
Диляна Недялкова Танева, Пловдив, бул. Дунав 7, ет. 7, ап. 20, тел. 032/959717 и 0898235196,
съдебна строителнотехническа експертиза; оценки
на недвижими имоти.
Димитрийка Иванова Маринова, Пловдив,
ул. Върховръх 10, ет. 4, ап. 41, тел. 032/246853 и
0898862493, съдебна строителнотехническа експертиза; оценител на недвижими имоти.
Димитър Бонев Димитров, Карлово, ул. Ген.
Карцов, бл. 86, вх. А, тел. 0335/95176; 0889/314813,
инженерно-технически експертизи на ракетноартилерийско въоръжение.
Димитър Желев Димитров, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 286, вх. А, ет. 8, ап. 22, тел. 0888333580,
експертизи за изготвяне на пазарни оценки на
движими вещи и недвижими имоти.
Димитър Стойчев Хаджиев, Пловдив, ул. Димитър Талев 84, ет. 2, ап. 6, тел. 693960; 0888837551,
съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; строителнотехническа
експертиза.
Димитър Тодоров Бришимов, Асеновград, ул.
Чепино 6, тел. 032/63 22 03; 98764365, противопожарна техника и безопасност, специалист В и К.
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Диньо Славов Караславов, Пловдив, ул. Георги Измирлиев 17, тел. 032/587184 и 0889628078,
с ъдебна и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза;
строителнотехническа експертиза; оценки на
недвижими имоти.
Евгения Кирилова Попова-Петкова, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 259, вх. А, ет. 4, ап. 11, тел.
032/681378 и 0886924172, съдебна инженернотехническа експертиза, електроснабдяване и
електрообзавеждане.
Евелина Ценова Панчева, София, ж.к. Слатина,
бл. 5, вх. В, ап. 49, тел. 0888460330; 032/702553,
организация на производството и управление на
промишлеността.
Елена Ангелова Ковачева, Пловдив, бул. 6
септември 195, ап. 7, тел. 032/270304; 032/901426;
98462309, промишлено и гражданско строителство.
Елена Георгиева Димитрова, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 127, вх. А, ет. 3, ап. 9, геодезист-оценител.
Елена Йорданова Георгиева, Пловдив, ул.
Райна Княгиня 27, тел. 032/964344; 0889585802,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
екология – експерт битови отпадъци, биоразно
образие, производствени опасни отпадъци, съдебни инженерно-технически експертизи – оценка на
недвижими имоти и земеделски земи.
Еленка Димитрова Иванова, Пловдив, ул.
Елена 45, дом. тел. 032/44 99 52; сл. 032/60 10 72,
геодезия и картография.
Емилия Василева Шидерова, Пловдив, ул. Княз
Черказки 22, дом. тел. 032/268921; сл. 032/623017;
0884520691, геодезия, картография и кадастър.
Запрянка Дякова Райчева, Пловдив, ул. Мали
Богдан 35, ап. 4, ет. 2, ж.к. Тракия, бл. 195, вх. В,
ап. 6, тел. 391660; 0887400191, машинен инженер,
оценка на машини и съоръжения на оборотни
и дълготрайни активи, на недвижими имоти,
автоматизация на дискретното производство.
Здравко Георгиев Ранделов, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 171, вх. В, ет. 1, ап. 1, тел. 032/680266;
0888501622, инженерно-технически и строителнотехнически експертизи.
Златка Йорданова Генова, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 104, ап. 114, тел. 032/683975; 032/637116 – сл.;
0889400217, строителен инженер.
Зоя Янева Георгиева, Пловдив, ул. Георги
Комитата 6, ет. 4, тел. 032/64 44 46; 032/638070;
0888519142, промишлено и гражданско строителство.
Иван Кирилов Шопов, Пловдив, ул. Стоян
Заимов 16, вх. В, тел. 953971; 0889349553, съдебна
инженерно-техническа експертиза; инженернотехнологична експертиза; оценител на недвижими имоти; съдебна строителнотехническа
експертиза.
Иван Любенов Атанасов, Пловдив, бул. Дунав 6, ет. 7, ап. 27, тел. 032/95 03 36; 0898478973,
машинен инженер – селскостопански машини.
Иван Пенев Пенев, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 144, вх. В, ет. 8 ап. 23, тел. 032/680523 – дом.;
032/681675 – сл.; 0888722875, инженер по радиоелектроника.
Иван Тодоров Демерджиев, Пловдив, бул.
Шести септември 210, ет. 4, ап. 8, ул. Бр. Бъкстон
88, ет. 3, тел. 888679734, лицензиран оценител на
недвижими имоти.
Иванка Павлова Атанасова, с. Войводиново,
ул. Пирин 11, тел. 03101/326, строителен инженер
по хидромелиоративно строителство.
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Иванка Стоева Генова, Пловдив, бул. Марица 130, тел. 0888921986, строителнотехническа
експертиза; оценка на имоти и определяне на
наеми, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Ивелин Любенов Бъчваров, Пловдив, ул. Люлебургаз 36, ет. 4, ап. 12, тел. 032/437898 – дом.,
електрически машини и апарати.
Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Студентска
1, тел. 052/383 466 0898 34 83 74, фрактодиагностични автотехнически, пожаротехнически и
строително-технически експертизи.
Илия Иванов Въчонов, Пловдив, ул. Свети
Горазд 12, тел. 658339; 990153; 0885575850, геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
недвижими имоти и земеделски земи, наеми,
наемни цени на недвижими имоти, аренди на
земеделски земи и други.
Йорданка Боянова Йорданова, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 13, вх. Б, ет. 8, ап. 32, тел. 0888211697,
съдебна инженерно-техническа експертиза, геодезист, кадастър и регулация, делба и оценка на
недвижими имоти и движими вещи, оценки на
недвижими имоти и движими вещи, оценки на
цели предприятия, експертизи по ЗОСОИ.
Йорданка Димитрова Ангелова, Пловдив,
ул. П. Д. Петков 76, тел. 032/620 337; 0888 311
960, съдебна инженерно-техническа експертиза;
строително-техническа експертиза; технология на
строителното производство, оценки на недвижими
имоти и движими вещи, експертизи по ЗОСОИ
и други реституционни закони.
Камен Павлов Гоцев, Асеновград, ул. Стоян
Джамсъзов 105, вх. Б, ап. 33, ет. 4, тел. 0331/66442
и 0888452937, съдебна инженерно-техническа и
строителнотехническа експертиза.
Кина Кръстева Иванова, Пловдив, ул. Ален
мак 30, ап. 24, адрес за призоваване: бул. Марица
55, ап. 6, тел. 0889531429, оценка на недвижими
имоти, на цели предприятия и земеделски земи.
Кольо Тонев Именов, Пловдив, ул. Васил
Левски 5, ет. 5, ап. 37, тел. 032/956158, 0885330040,
съдебна инженерно-техническа експертиза; оценител на недвижими имоти.
Констан т ин Атанасов Минков, П ловдив,
ул. Ген. Данаил Николаев 105, тел. 032/647902;
032/644545 и 0888602329, съдебна автотехническа
експертиза.
Костадин Иванов Генев, Пловдив, ул. Асен
Христофоров 16, бл. 1110, вх. В, ет. 2, ап. 4, тел.
032/644 400; 0899 820 004; 0888 820 006, оценител
на земеделски земи, недвижими имоти, машини и
съоръжения, търговски предприятия и вземания,
инженерно-технически експертизи.
Костадин Тодоров Севрийски, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 46Б, ет. 6, ап. 29, тел. 0898 582 956,
съдебна строителнотехническа експертиза.
Красимир Георгиев Панов, Пловдив, бул.
Менделеев 29, тел. 0888962458, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Красимир Макавеев Цеков, Пловдив, ул. Ген.
Радко Димитриев 15, ет. 9, ап. 26, тел. 032/274491;
0898742387, инженер авиационна техника.
Красимира Ненчева Кръшкова, Пловдив, бул.
Васил Априлов 132, ап. 8, тел. 955643 и 0899085679,
строителнотехническа експертиза.
Красин Димитров Цеков, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 248, вх. Б, ет. 3, ап. 9, тел. 032/996957
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и 0888300858, съдебна инженерно-техническа
експертиза; строителнотехническа експертиза;
оценител на недвижими имоти.
Кремена Пейкова Манова, Пловдив, ул. Йордан
Йовков 14, ет. 4, ап. 7, тел. 032/641 505 и 0888 357
413, съдебна инженерно-техническа експертиза и
съдебна строителнотехническа експертиза, цени и
ценообразуване в строителството, пазарни оценки на недвижими имоти, оценка на недвижими
имоти, цени и ценообразуване в строителството.
Кръстан Борисов Самарджиев, Пловдив, ул.
Младежка 20а, тел. 032/632705; 032/632719, автоматизация на производството.
Кръстьо Атанасов Несторов, Пловдив, ул. Калофер 16, тел. 032/66 71 14; 0897466381, оценител
на машини и съоръжения; машинен инженер.
Лиляна Райчева Бейчилова-Терзиева, Пловдив,
ул. Свищов 4А, ет. 2, ап. 6, бул. Цар Борис ІІІ
Обединител 60, ет. 3, ап. 15, тел. 260336; 0888304695;
266424, строителен инженер ПГС, инженернотехнически, строително-технически, пазарни
оценки на недвижими имоти, ценообразуване в
строителството.
Лора Руменова Агопян, Пловдив, ул. Данаил
Николаев 114, ет. 6, тел. 0888305108, съдебна
инженерно-технически експертизи, оценител на
недвижими имоти.
Лусия Йосифова Кесова, Пловдив, ул. Лозарска 71, патенти, изобретения и полезни модели.
Любка Иванова Шопова, Пловдив, ул. Стоян Заимов 16, вх. В, ет. 3, тел. 032/953971 и
0888784655, съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза;
строителнотехническа експертиза; оценител на
недвижими имоти.
Любомир Алексиев Баталов, Карлово, ул. Ал.
Стамболийски 62, тел. 0335/78 01, автомобилен
транспорт; трактори и кари; съдебни инженернотехнически експертизи.
Любомир Антонов Деников, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 4, вх. Г, ап. 5, тел. 032/282-804; 0897899321,
специалист по изчислителна техника; компютри.
Людмила Методиева Ангелова-Цанова, Пловдив, ул. Марагидик 40, тел. 032/263028; 0887826619,
архитект.
Людмила Христова Лендрова-Енева, Пловдив,
ул. Петко Д. Петков 76, тел. 032/634431; 032/620337;
0888409646, строителен инженер ПГС, съдебна
инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; технология на строителното производство, оценки на недвижими имоти
и движими вещи, експертизи по ЗОСОИ и други
реституционни закони, цени и ценообразуване.
Малин Атанасов Калеников, Карлово, ул.
Стара планина 14, тел. 0335/99360; 0896679961,
геодезия и картография – средно образование,
геодезия и картография.
Маргарита Розалинова Салчева, Карлово, ул.
Криволак 16, тел. 895287701, геодезия, фотограметрия и картография, експертизи, свързани с
кадастър и регулация.
Марийка Апостолова Георгиева, Пловдив, ул.
Младежка 20а, дом. тел. 032/641164; сл. 032/656493
и 0899433298, съдебна строително-техническа
експертиза; оценител на недвижими имоти.
Мария Борисова Рускова, Асеновград, ул. Васил
Левски 21, ап. 12, тел. 0331/66688 и 0888541043,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
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Мари я К ирилова Тодорова, Пловдив, ул.
Гладстон 51, ет. 2, тел. 032/436837; 0888586491,
инженер-геодезист.
Мария Петрова Бойчева-Димитрова, Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 217, вх. Б, ап. 2, тел. 293845;
0889130317, мебелен инженер.
Мария Петрова Михайлова, Пловдив, ул.
Борислав 3, тел. 032/633196; 0899397897, съдебна
инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; оценка на недвижими
имоти и движими вещи, оценка на земеделски
земи, цени и ценообразуване в строителството.
Мая Христева Янакиева, Пловдив, ул. Бугариево 18, ет. 7, ап. 19, тел. 032/676609 и 0889987406,
с ъдебна и н женерно -т ех н и ческ а експер т иза;
строителнотехническа експертиза; оценител на
недвижими имоти.
Мая Христова Янчева, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 275, вх. А, ап. 11, тел. 898356904, машинен
инженер, инженерно-техническа експертиза, автооценъчна, оценка на машини, съоръжения и
оборудване, транспортни средства и недвижими
дълготрайни активи, инженеринг, оценка недвижими имоти и търговски предприятия.
Методи Найчев Консулов, Пловдив, ул. Отец
Паисий 39, тел. 032/26 01 21; 0888636513, радиотехника – инженер.
Милка Енчева Енева, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 7, вх. Ж, ет. 5, ап. 18, тел. 032/993917;
0898658255, оценка на недвижими имоти и наемни
цени на имоти, на движими вещи и наемни цени
на движими вещи, на цели предприятия и обособени части от предприятия; оценка на търговски
дружества и вземания, клас други – технология,
организация и управление на търговията.
Михаил Владимиров Харковски, Пловдив, ул.
Спартак 11, тел. 889657805, машинен инженер,
ДВГ, автомобили, трактори, земеделска техника, горска техника, пътностроителна техника,
експертизи по ПТП.
Надка Колева Цинигарова, Асеновград, ул.
Свети Врач 16, дом. тел. 0331/28778; сл. 0331/64744;
0887378138, оценки на недвижими имоти и търговски предприятия.
Надя Ангелова Стефанова, Пловдив, ул. Лазо
войвода 11, ет. 3, ап. 9, тел. 032/267368 и 0898572050,
оценки на недвижими имоти.
Недка Петкова Стефанова, Пловдив, ул. Средна гора 11, тел. 032/941 574, строителен техник,
геодезист.
Недялко Рашков Рашков, Асеновград, кв. Запад, бл. 109, вх. Б, ет. 1, тел. 0331/6 74 58, 0331/6
74 58, пожарна безопасност.
Нейко Гаврилов Ангелов, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 61, вх. Б, ет. 2, ап. 6, тел. 032/62 66 17
032/822981 и 0888625288, технолог на самолето- и
вертолетостроене.
Нели Иванова Сотирова, Пловдив, бул. Хр.
Ботев 152, ап. 43, тел. 651-969; 0899105798, , автоматизация на производството.
Нелияна Илиева Иванова, Пловдив, ул. Ручей
1 и ул. Авлига 9, тел. 888476570, електроснабдяване и ел.обзавеждане, инженерно-технически
експертизи, оценка на машини и съоръжения в
сферата на електротехническата промишленост.
Никола Райчев Бадев, Пловдив, ул. Леонардо
да Винчи 59, ап. 40, тел. 032/23 08 97 и 032/63 18
31, земеустройство.
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Николай Запрянов Писанов, Пловдив, ул.
Боримечката 20, ет. 3, ап. 9, тел. 032/932-135 и
032/671639, противопожарна техника и безопасност, специалист В и К.
Николай Стоянов Сотиров, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 12, вх. Б, ет. 1, ап. 1, тел. 032/833543;
0898383194, инженер-геодезист, оценка на недвижими имоти.
Николай Танев Николов, Пловдив, ул. Р.
Даскалов 10, тел. 032/27 09 90, 888646349, инженер-земеустроител.
Нина Иванова Спасова, Пловдив, ул. Даме
Груев 34, ет. 3, ап. 26, тел. 0888 958 016 и 032/268
352, пазарни оценки и наеми на недвижими имоти.
Онник Харутюн Таракчиян, Пловдив, ул.
Георги Бенковски 22, тел. 0885090605, изчислителна техника.
Панайот Йонков Чепилски, Пловдив, ул. Х.
Димитър 27, тел. 032/63 22 03, противопожарна
техника и безопасност, специалист В и К.
Параскева Димитрова Миленкова, Пловдив,
ул. Коматевско шосе 196Д, тел. 032/678442 и
0899893373, архитект, съдебна строително-техническа експертиза.
Петка Георгиева Ангелова, Пловдив, бул. Ал.
Стамболийски 16, ет. 7, ап. 102, тел. 032/606580;
0888230515, архитект.
Петко Динчев Тороманов, Пловдив, бул. Марица 22, ет. 6, ап. 17, тел. 945144; 243628; 0888010544,
съдебни инженерно-технологични експертизи,
оценка на машини, съоръжения и оборудване,
транспортни средства, недвижими дълготрайни
активи, инженеринг, медицинска техника.
Петко Енев Митев, Пловдив, ул. Братия 14, тел.
643739; 258962; 0885721712, специалист ПГС – конструкции, инженерно-технически експертизи.
Петко Койчев Семов, Асеновград, ул. Градешница 32, вх. Б, ет. 2, ап. 5, тел. 0331/67517 и
0886942865, съдебна автотехническа експертиза.
Петър Димитров Димитров, Пловдив, ул.
Славянска 87, тел. 032/650662, машинен инженер.
Петър Любенов Равелов, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 100, вх. Б, ет. 3, ап. 8, тел. 032/648064
и 0888003339, съдебна инженерно-техническа
експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Петя Иванова Златкова, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 53, Дом „Левски“, ет. 3, стая 3, тел. 0898
477 146, съдебна строително-техническа експертиза, оценки на недвижими имоти.
Пеша Станчева Тодорова, Асеновград, ул.
Марин Дринов 25, тел. 0331/2-31-23, техник – геодезия, картография и мелиорации.
Пламен Димитров Гърбов, София, ж.к. Илинден, бл. 23, ет. 2, вх. 2, тел. 028286797; 029530285;
0886994174; 088539984, военен инженер по технология на строителството, инженерно-техническа
и строително-техническа експертиза.
Пламен Желев Желев, Пловдив, бул. Санкт
Петербург 1, ет. 9, ап. 53, тел. 032/652 151 и 0888
669 350, съдебна строително-техническа експертиза, оценки на недвижими имоти и наеми.
П ламен Иванов Кривошапков, П ловдив,
ул. Богомил 122, ет. 2, ап. 4, тел. 032/625800;
0899621504; 085520345; 085401240, инженер ПГС,
конструкции на сгради и съоръжения, съдебна
инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; оценки на недвижими
имоти и определяне на наеми.
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Пламен Неделчев Чернев, Пловдив, ул. Победа
46, ап. 18, геодезия, фотограметрия и картография.
Поля Петрова Любенова, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 20, ап. 42, тел. 032/68-51-18, строителен
инженер.
Ради Христов Ганев, София, ул. Капитан Андреев 8, кв. Лозенец, ВСУ „Любен Каравелов“,
ул. Суходолска 175, тел. 887892118, техника и технология на взривните работи, пожаро-технически
и взривни работи, бойни припаси и оръжия.
Радка Ангелова Палазова, Асеновград, ул.
Мир 14, тел. 0331/69900 и 0889232296, съдебна
инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза, оценител на недвижими
имоти.
Радка Станилова Димитрова, Пловдив, ул.
Филип Македонски 82А, тел. 0878975680, двигатели с вътрешно горене.
Радко Стоянов Калапанков, Пловдив, ул. Даме
Груев 30, ет. 1, ап. 1, тел. 0898589889; 032/676624,
съдебно-стокова експертиза; строително-техническа експертиза; оценка на земеделски земи и
подобрения върху тях.
Райна Борисова Паунова, Пловдив, ул. Кемера
15, ап. 23, тел. 032/264 794 и 0877 505 145, съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Росица Славчева Манова, Пловдив, ул. Спас
Гинев 3, тел. 032/644799 и 0887925581, съдебна
инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; оценител на недвижими
имоти.
Румен Любенов Мишков, Пловдив, ул. Ас.
Златаров 32а, тел. 032/27 20 46, автоматизация
на производството.
Румен Николов Лемберов, Пловдив, ул. Филип
Македонски 64, тел. 032/250324 и 0888775541, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна
строително-техническа експертиза и оценител
на недвижими имоти, цени и ценообразуване в
строителството.
Румен Николов Спасов, Пловдив, ул. Босилек
19, бл. 215, вх. Д, ет. 6, ап. 17, тел. 895419788, ПГС,
инженерно-технически експертизи.
Румяна Ангелова Иванова-Николова, Пловдив,
ул. Р. Даскалов 10, ет. 2, ап. 4, тел. 032/270990;
032/658220; 0885070319; 0897941429, архитект – оценител на недвижими имоти.
Румяна Богданова Кирова, Пловдив, дом.,
ул. Никола Войводов 12, ет. 4, ап. 11, служ., бул.
6 септември 158, ет. 2, ап. 6, тел. 032/632867;
0888926536 и 0899839933, съдебна инженернотехническа експертиза; строително-техническа
експертиза – транспортна инфрструктура и комуникации; оценка на недвижими имоти и наем;
оценка на цели предприятия; цени и ценообразуване в строителството.
Румяна Тодорова Бъчварова, Пловдив, бул.
Васил Априлов 85, ет. 3, ап. 19, тел. 0878397708;
0888352272; 032/992929, инженерно-техническа
експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Румяна Христова Славкова, Пловдив, бул.
България 109, ет. 2, ап. 6, тел. 032/95 78 59
887762207, 897846595, съдебна инженерно-техническа експертиза; оценки на недвижими имоти,
цели предприятия и земеделски земи.
Светослав Иванов Фъсов, Пловдив, ул. Иван
Андонов 24, тел. 032/434078; 0888835543, архитект.
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Светослав Маринов Вълчев, Пловдив, бул.
Руски 93, дом. тел. 032/63 38 88; сл. 032/62 55 66,
съобщителна техника.
Свилен Николов Пешев, Пловдив, ул. П. Каравелов 30, тел. 032/260492; 032/623926; 0886743797,
инженер по пътно строителство.
Снежанка Тодорова А лексиева, Пловдив,
ул. Янтра 9, с. Белащица, ул. Златарска 10, тел.
898434017, технология на машиностроенето, технология на машиностроенето и металорежещи
машини.
Станимир Михайлов Карапетков, Сливен,
к/с Дружба, 27-Б-3, бул. Бургаско шосе 59, тел.
044/667709 и 0895 590 111; 889231349, хидравлически
машини и средства за автоматизация, съдебна
автотехническа експертиза.
Станимира Петрова Сакутска, Пловдив, бул.
Свобода 45, вх. В, ет. 8, ап. 93, адрес за призоваване: Пловдив, ул. Люлебургаз 5, ет. 5, тел.
878599857, оценки на недвижими имоти, оценки
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество.
Станислав Александров Златанкев, Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 51, вх. А, ап. 10, тел. 0898 663 738;
032/681 211; 0877550299, съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза;
инженерно-технологична експертиза, съдебноиконом и ческ и експер т изи, с ъдебно - с т окови
експертизи.
Стела Цонева Божинова, Пловдив, бул. Цар
Борис ІІІ Обединител 33, ап. 9, тел. 032/952 169,
строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Стефан Каменов Мутафчиев, Пловдив, ул.
Брезовска 46, ап. 66, тел. 032/960407 и 0898320470,
съдебна инженерно-техническа; автотехническа;
инженерно-технологична експертиза.
Стефан Петров Жеков, Пловдив, адрес за
призоваване: ул. Р. Даскалов 72, ет. 1, офис 3,
тел. 0888204389, строителен инженер ПГС, съдебна строителнотехническа експертиза; оценка
на недвижими имоти, строителнотехнически
експертизи.
Стефан Савов Варнев, Пловдив, бул. Шести
септември 210, ет. 4, ап. 8 – Иван Демерджиев
за Стефан Варнев, кв. Хаджи Димитър; адрес
по лична карта: София 1510, бл. 97, вх. В, ет. 7,
ап. 69, тел. 0888577561, оценка на дълготрайни
материални активи, на машини и съоръжения,
автомобили, инженер ДВГ.
Стефка Стойчева Караманова, Пловдив, ул.
Стефан Стамболов 16, тел. 032/210195; 032/956025
(вътр. 116) и 0896934174, архитект, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза.
Стоичко Дойчев Дойчев, Пловдив, ул. Славееви
гори 7а, ет. 2, тел. 0888950150, автотехнически
експертизи.
Стоян Димитров Мишинев, Пловдив, ул. Скопие 58, ап. 13, тел. 032/621250 032/773759 887425785,
комуникационна техника и технологии.
Стоян Тодоров Василиев, Пловдив, ул. Победа
47, ет. 2, ап. 4, тел. 032/954230; 0887024793, архитект, съдебна строителнотехническа експертиза.
Сукиас Онник Дердерян, Пловдив, ул. Георги
Петаков 5, ет. 3, тел. 0889514213; 032/623690, оценител на недвижими имоти и наеми.
Таня Стоянова Бачовска, Пловдив, ул. Княз
Богориди 4, ул. Никола Войводов 12, ет. 2, тел.
032/661530 и 0888347410, инженерно-технически
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експертизи; строително-технически експертизи;
оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, на машини и съоръжения.
Теменужка Димова Грозева, Пловдив, ул.
В. Априлов 10, тел. 032/456371; 032/632660 – сл.,
ст роителен ин женер по х идромелиоративно
строителство.
Теменужка Иванова Узунова, Пловдив, ул.
Мостова 2а, тел. 032/434353; 032/633233; 0898997903,
строителен техник.
Тодор Емилов Калев, Пловдив, ул. Иван Рилски
50, ап. 25, тел. 032/943 478 и 0899 356 981, съдебна
автотехническа експертиза.
Тодор Кръстев Златков, Пловдив, ул. Хъшовска
10, тел. 667860; 0878671657, инженер промишлено
и гражданско строителство, технически експертизи по ЗТСУ, ДРА, оценки на сгради, жилища
и имоти, строително-конструктивни експертизи.
Тодор Павлов Павлов, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 209, вх. Б, ап. 4, тел. 898366330, каростроене и
автотранспортна техника, инж. техн., автотехническа и инженерно-технологична експертиза.
Трендафил Недялков Новаков, с. Крумово, ул.
Абагар 1, тел. 03116/2433; 0888312333, машинен
инженер; автотехнически експертизи.
Филип Николов Чукалов, Пловдив, ул. Георги Икономов 81, тел. 888933244, каростроене
и автотранспортна техника, автотехнически и
автооценъчни експертизи.
Христина Йорданова Христозова, Пловдив, с.
Белащица, ул. Калоян 2, тел. 878715579, архитект,
инженерно-технически, строително-технически
експертизи.
Христо Аргиров Ставрев, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 142, ап. 29, тел. 032/823788 – дом.; 0898737051,
военен инженер по експлоатация на авиационна
техника и технологии.
Христо Георгиев Полонов, Пловдив, ул. Жан
Жорес 1, тел. 032/68 91 88; 887945412, промишлено
и гражданско строителство.
Цветан Петков Петков, Пловдив, ул. Лайпциг
17, тел. 032/266400, строителен инженер по пътно
строителство.
Цветанка А нгелова Лефтерова, Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 177, вх. В, ап. 13, тел. 899910977,
ст рои т елен ин женер – ПГС и конст ру к ц ии,
инженерно-техническа експертиза, строителнотехническа експертиза.
Чавдар Илиев Косев, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 5, вх. Г, ет. 7, ап. 25, тел. 032/827402;
032/624312 – сл., инженер-земеустроител.
Чавдар Симеонов Пантев, Пловдив, ул. Лотос
3, ет. 3, ап. 9, тел. 878154040; 878184045, оценка
на имоти, оценка на машини и съоръжения,
оценка на земеделски земи и подобрения върху
тях, агроекология.
Янка Георгиева Добрева, Пловдив, ул. Дрин
42, дом. тел. 032/776615; сл. 032/602510; 0887 22
12 09, технология на пластмасите.
Янка Николова Ранделова, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 171, вх. В, ет. 1, ап. 1, тел. 032/680266
и 0888341437, промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Янна Колева Петрова-Шопова, Пловдив, ул.
Брезовска 34, ап. 12, ет. 4, тел. 032/94 39 21;
08886839858, геодезия, фотограметрия и картография.
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6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит Рилски 25, ет. 5, ап. 14, ул. Шести септември 2, ет. 1,
ап. 5 (фирма „Проген“ – ООД), тел. 887575365,
специалист по молекулярна биология, съдебнобиологични експертизи.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Вартан Таквор Апрахамян, Пловдив, ул. Добри
Войников 25, ап. 5, тел. 0889215432, специалист
по благородни метали и камъни.
Георги Костадинов Мандов, Пловдив, бул.
Руски 21, тел. 032/630570; 898792610, съдебнохимическа; съдебно-физическа; съдебна физикохимическа експертиза.
Милена Йорданова Стойчева, Пловдив, бул.
Шести септември 196, ет. 2, ап. 3, съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физикохимическа експертиза.
Невена Благоева Георгиева, Пловдив, ул.
Победа 51, ет. 5, ап. 25, тел. 897934107, съдебнохимическа експертиза.
Пенчо Иванов Кирилов, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 10, вх. Г, тел. 580783, 898792241, съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физикохимическа експертиза.
Ради Христов Ганев, София, ул. Капитан Андреев 8, кв. Лозенец; ВСУ „Любен Каравелов“,
ул. Суходолска 175, тел. 887892118, техника и
технология на взривните работи, експертизи на
материали, вещества и изделия, физико-химическа експертиза.
Стоян Илиев Бонев, Пловдив, ул. Земеделска 4, ет. 1, тел. 898794041, съдебно-химическа;
съдебно-физическа; съдебна физико-химическа
експертиза.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Васил Илиев Михов, Пловдив, бул. Александър Стамболийски 49, бл. 1115, вх. Е, ап. 4, тел.
0876170012, съдебно-агротехническа експертиза.
Димитър Иванов Трънгалов, Пловдив, ул.
Копривщица 13, ап. 56, пощенска кутия 233 в Централна поща – Пловдив, тел. 0878758754, съдебноагротехническа експертиза, оценка на земеделски
земи, трайни насаждения и подобренията в тях.
Донка Нанова Ватева, Карлово, тел. 0335/94759,
полевъдство.
Йорданка Запрянова Атанасова, Асеновград,
ж.к. Изток, бл. 9, вх. В, ет. 1, тел. 033167005;
0887692321, съдебно-икономически експертизи,
съдебно-стокова експертиза в селското стопанство, селскостопански експертизи в раздел
растениевъдство, аграрикономика, агрономически експертизи, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения.
Любомир Алексиев Баталов, Карлово, ул. Ал.
Стамболийски 62, тел. 0335/78 01, съдебно-селскостопански експертизи.
Маринка Йорданова Веселинова, Пловдив, ул.
Гаврил Кръстевич 21, ет. 5, ап. 14, тел. 032/215043;
0888864032,съдебно-стокова експертиза в селското
стопанство: раздел растениевъдство, животновъдство, агроикономика, съдебно-агротехнически
експертизи, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, агроном лозаро-градинар.
Мария Иванова Мънгова, Пловдив, ул. Опълченска 15, ет. 1, гр. Садово, бул. Дружба 2, тел.
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032265207; 0899538312, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството,
съдебна физико-химична и биохимична експертиза на зърното, зърнени партиди, продуктите
от преработката (брашно, грис, трици) и тяхното
съхранение.
Марчо Стоянов Дулев, Пловдив, ул. Иван
Стефанов Гешев 8, ет. 5, ап. 13, тел. 032/961857;
032/643666; 0898507207, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Мая Сергеева Тимофеева, Пловдив, ул. Васил
Левски 99, растителна защита.
Никола Стефанов Кирков, Асеновград, ул. Никола Вапцаров 3, вх. А, тел. 0331/62613; 0886205165,
лозаро-градинарство, съдебно-агротехническа
експертиза.
Николина Димитрова Манолкехайова, Пловдив, ул. Босилек 24, бл. 4601, вх. Б, ет. 3, агроном-полевъд.
Пейо Минев Кисьов, Пловдив, бул. Източен
125, ап. 29, ет. 8, тел. 032/267478; 0897787048, съдебно-агротехническа експертиза.
Цветана Димитрова Гогалчева, Асеновград, ул.
Пенчо Славейков 4, тел. 0331/63095; 0885080350,
съдебна агротехническа експертиза.
Цветанка Хараланова Ковачева, Пловдив, ул.
Найден Попстоянов 9, ап. 10, ет. 4, тел. 032/952456;
0886006476, съдебно-агротехническа експертиза;
оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Чавдар Симеонов Пантев, Пловдив, ул. Лотос
3, ет. 3, ап. 9, тел. 878154040, съдебно-агротехническа експертиза и агроекология.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Бистра Ангелова Колева, Пловдив, ул. Стръмна
8, тел. 032/624-885, археолог.
Веселин Иванов Василев, Пловдив, ул. Карловска 6, музикална педагогика.
Жени Ангелова Танкова, Пловдив, пл. Съединение 1, археолог.
Иво Симеонов Топалилов, Пловдив, пл. Съединение 1, археолог.
Костадин Атанасов Кисьов, Пловдив, бул.
Руски 137, тел. 032/63 17 60 и 0888 22 81 53, археология и нумизматика.
Мая Мартинова Кютова, Пловдив, пл. Съединение 1, тел. 032/621-963, археолог.
Славка Стефанова Чернева, Пловдив, пл. Съединение 1, тел. 032/633-106, антично изкуство.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Анастасия Щерева Атанасова, Пловдив, ул.
Свети Климент 17, тел. 664076; 0888754826, педагог.
Ваньо Кирилов Сугарев, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 251, вх. Б, ап. 4, тел. 032/684 467 и 0887 572
583, експлоатация на жп транспорт.
Виктория Георгиева Ангелова, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 144, вх. В, ет. 8, ап. 23, тел. 888644243,
фармация.
Гергана Иванова Каукова, с. Войводиново,
община „Марица“, ул. Цветарска 6, тел. 031012657;
0899841291, технология на виното и пивото.
Евгения Иванова Ацалова, Асеновград, ул.
Кракра 2, обществено хранене и хранителни
продукти.
Калинка Илиева Илиева, Пловдив, ул. Славееви гори 31, ет. 5, ап. 14, тел. 032/679 186 и 0888
648 240 885771385, електротехника.
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Маргарита Иванова Добрева, с. Рогош, ул. П.
Р. Славейков 5, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 151,
вх. Ж, ет. 5, ап. 14, тел. 0899 522 279, текстил и
плетиво.
Мишо Иванов Мацанков, Първомай, ул. Д.
Благоев 43, тел. 0877 125 451, електротехника.
Натали Ивановна Кънева, Пловдив, ул. Данаил Николаев 112, ет. 5, ап. 10, тел. 032/45 39 40;
0887 75 41 25, технология на микробиологични и
ферментационни продукти; други.
Наталия Феодорова Дрешер, Пловдив, ул.
Кичево 64, ап. 23, тел. 032/212342; 0898905911,
технология на растителните мазнини и етеричните масла.
Недялка Петрова Гарова, Пловдив, ул. Асен
Христофоров 2, ет. 3, ап. 14, тел. 0895620334;
624126; 678924, сурдопедагог.
Цветелин Кирилов Иванов, София, ж.к. Мусагеница, бл. 87, вх. 11, ет. 1, ап. 163, тел. 0888
543 230, митнически режими и процедури, мерки
на търговската политика „Инкотермс 2000“, Интрастат и международен автомобилен транспорт.
За съдебен район на Пазарджишкия окръжен и
административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Борис Георгиев Шопов, Велинград, ул. Кирил
и Методий 20, тел. 0559/59939, 0888938873, криминалистика, графология.
Минко Илиев Първанов, Пазарджик, ул. Дунав 23, ет. 3, ап. 7, тел. 034/42-40-10, 0888941065,
експерт-криминалист, графолог.
Цанко Спасов Братоев, Пазарджик, ул. Ц.
Церковски 22, ет. 5, ап. 20, тел. 034/48-52-38,
0898764938, експерт-криминалист: почерк, техническо изследване на документи, дактилоскопия,
трасология и балистика.
Георги Борисов Добрев, с. Ивайло, област
Пазарджик, ул. 11-та № 16, тел. 0897053507, експерт-криминалист: почерк, техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология
и балистика.
Лучко Петров Врагов, Панагюрище, ул. Граф
Игнатиев 40, тел. 0889501774 – експерт криминалист – писмени доказателства.
Николай Стоянов Натов, Пазарджик, ул.
Георги Брегов 25, ет. 3, ап. 10, тел. 034/48-00-14,
0888275209, експерт-криминалист: почерк, техническо изследване на документи, дактилоскопия,
трасология и балистика.
Сашо Павлов Атанасов, Пазарджик, ул. Велико
Търтово 9, тел. 0885241170, 0896677664, графолог.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Димитър Иванов Попов, Пазарджик, ул. Г.
Бенковски 96, ет. 7, тел. 0887202897, „МБАЛ“ – АД,
Пазарджик, ортопедия и травматология.
Петко Николов Чолаков, Пазарджик, ул. Г.
С. Раковски 1, ет. 3, ап. 15, тел. 034/45-36-40,
0899617433, „МБАЛ“ – АД, Пазарджик, акушергинеколог.
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит
Рилски 25, ет. 5, ап. 14, сл. адрес София, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887575365 – ДНК
анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ул. Коста
Лулчев 25, ет. 13, ап. 44, сл. адрес София, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0888829010 – ДНК
анализ и идентификация.
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Валентин Георгиев Гагов, Пазарджик, ул. Дунав 2, ет. 7, ап. 37, тел. 0898766553, стоматология.
Димитър Иванов Димитров, Пловдив, ул. Клен
8, ет. 4, ап. 29, сл. адрес Пазарджик, ул. Болнична
15, тел. 032/28-00-35, 0888918395, „МБАЛ“ – АД,
Пазарджик, хирург.
София Петрова Савова, Пазарджик, ул. МарияЛуиза 161 – вътрешни болести и ендокринология,
работи в „МБАЛ“ – АД, Пазарджик, тел. 42-2443, 0886919091.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Емилия Стоянова Калоферова, Пазарджик,
ул. Макгахан 12, ет. 4, тел. 0887704575, психолог.
Велина Георгиева Димова, Велинград, ул. Владимир Маяковски 21, тел. 0887510477, 0885818799,
психолог.
Марина Георгиева Петкова-Иванова, Пазарджик, ул. Стефан Захариев 19, тел. 0896968784,
психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Йорданка Василева Спасова, Ракитово, ул.
Тодор Тупаров 17, тел. 0888993981, счетоводна
отчетност.
Невенка Николова Ролева, Велинград, ул. Пионерска 35, тел. 0359/58658, моб. тел. 0887810923,
икономист-счетоводител.
Даниела Стефанова Щерева, Пазарджик, ул.
Ал. Стамболийски 43А, ет. 1, тел. 034/441344, моб.
тел. 0888515825, счетоводна отчетност.
Георги Стоянов Василев, Пазарджик, ул.
Найчо Цанов 14, ет. 2, тел. 034/467602, моб. тел.
0878467602, счетоводна отчетност.
Цветана Николова Илиева, Пазарджик, ул. Граф
Игнатиев 35, тел. 034/461835, моб. тел. 0898730157,
икономист, брокер на недвижими имоти.
Румен Димитров Любенов, София, ул. Иван
Сусанин 7, моб. тел. 0884 100 104; 0884 318 663,
счетоводна отчетност.
Михаил Николаев Николов, Пазарджик, ул.
Клокотница 12, тел. 034/44 08 09, моб. тел. 0888
53 60 49, икономист, счетоводна отчетност.
Румяна Петкова Митева, Пазарджик, ул. Ованес Соваджиян, бл. 2, вх. А, ет. 4, тел. 034/ 44 01
09, моб. тел. 0897 29 54 60, икономист.
Георги Йосифов Клисуров, Панагюрище, ул.
Цар Шишман 2, моб. тел. 0884 422 480, счетоводна отчетност.
Иван Асенов Стоянов, Пазарджик, ул. Есперанто 3, тел. 034/44 44 25, моб. тел. 0885 41 35 32,
оценка на недвижими имоти, оценка на търговски
предприятия и вземания.
Стойна Илиева Маринова, Пазарджик, ул.
Виделина 1, вх. Б, моб. тел. 0887 402 227; 0878
463 227, икономист.
Анна Райкова Божанова, Ракитово, ул. Ремчица
4, моб. тел. 0887 672 964, счетоводна отчетност.
Галя Иванова Площакова, Пазарджик, ул.
Никола Фурнаджиев 7, вх. А, ет. 7, тел. 034/45 62
58, моб. тел. 0878 96 20 62, икономист.
Александър Дончев Александров, Пазарджик,
ул. Пирдоп 4, бл. 4, вх. Б, ет. 6, тел. 034 988 962,
моб. тел. 0886 731 028, икономист.
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Лидия Трендафилова Панайотова, Пазарджик,
ул. Никифор Попконстантинов 38, ет. 3, моб. тел.
0894 410 558, икономика на труда.
Цветанка Христова Ковачка, Пазарджик, ул.
Георги С. Раковски 5, ап. 58, тел. 45-24-25, моб.
тел. 0886 321 019, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Нина Георгиева Солдатска-Петрова, Пазарджик, ул. Хан Кубрат 30, тел. 46-56-32, моб. тел.
0888 536 261, 0895 476 788, счетоводна отчетност.
Румяна Димова Александрова, Пазарджик,
ул. Пирдоп 4, бл. 4, вх. Б, тел. 034/988 962, моб.
тел. 0898 898 093, икономист.
Еленка Георгиева Николова, Пазарджик, ул.
Беласица 4, ет. 3, ап. 6, моб. тел. 0889 390 165,
икономист.
Евгени Димитров Георгиев, Пазарджик, ул.
Владислав 20, моб. тел. 0893 527 827, икономист,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Костадин Темелков Тосков, Пещера, ул. Опъл
ченска 26, моб. тел. 0895 648 194, стоковед.
Георги Стоянов Дамянов, Велинград, бул.
Съединение 151, моб. тел. 0888 854 477, 0878 55 22
69, икономист, съдебно-икономически експертизи.
Дафинка Ангелова Джурилова, Батак, ул.
Петър Пелев 22А, тел. 03553/34 53, моб. тел. 0887
684820, икономист.
Снежана Савова Грозданова, Пещера, ул.
Симон Налбант 39, тел. 0887 401 270, счетоводна
отчетност, оценител на земеделски земи.
Любка Георгиева Янева-Таковска, Пазарджик,
ул. Градинарска 4, моб. тел. 0887 645 747, икономист.
Атанас Костадинов Костадинов, Пазарджик,
ул. Верила 7, тел. 034/48 19 86, моб. тел. 0895
744 179, счетоводна отчетност.
Тодор Василев Ушев, Велинград, ул. Стойчо
Калпазанов 1, моб. тел. 0888 77 16 39, счетоводна
отчетност.
Зора Кръстева Мацанова, Велинград, ул.
Петър Берон 61, тел. 0359/5 26 87, моб. тел. 0887
156 478, икономист.
Веселина Йорданова Ташева, Пазарджик, ул.
Ал. Стамболийски 43Б, тел. 034/44 13 58, моб.
тел. 0887 943 394, счетоводна отчетност.
Лушка Николова Атанасова, Панагюрище, ул.
Гаврил Кръстевич 14, тел. 0357/6 32 36, моб. тел.
0877 372 912, 0894 831 779, съдебно-счетоводни
експертизи.
Ангел Александров Кацаров, Пазарджик, ул.
Цар Самуил 12, ет. 4, тел. 034/46 28 07, моб. тел.
0898 679 262, икономист, оценител на машини и
съоръжения в сферата на електротехническата
и електронната промишленост.
Мария Лукова Игнатова, с. Ивайло, община
Пазарджик, ул. Двадесета 17, тел. 034/919 799, моб.
тел. 0888 806 448, счетоводна отчетност.
Асен Владимиров Мандаджиев, Пазарджик,
ул. Тодор Христович 1, тел. 034/988850, моб. тел.
0888 936 318, счетоводна отчетност.
Димитрийка Александрова Шикирова, Пазарджик, ул. Ц. Церковски 18, ет. 3, тел. 034/48 54
45, моб. тел. 0886 118 656, стоковед, лицензиран
оценител.
Димитър Любенов Бараков, Пазарджик, ул.
Никола Фурнаджиев 7, вх. А, ет. 1, моб. тел. 0899
450 720, счетоводна отчетност.
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Атанас Георгиев Машев, Пазарджик, ул. Михо
Стефанов 6, тел. 034/918 431, моб. тел. 0899 641 089,
счетоводна отчетност.
Любомир Стоицев Црънчев, Пазарджик, ул.
Хан Кубрат 29, тел. 034/44 26 57, моб. тел. 0887
307 370, счетоводна отчетност.
Златка Благоева Михайлова, Пазарджик, ул.
Граф Игнатиев 30, вх. Б, ет. 6, тел. 034/42 90 50,
моб. тел. 0899 917 505, счетоводна отчетност.
Надка Петкова Вачкова, Пазарджик, ул. Средна
гора 38, ет. 2, тел. 034/46 36 61, моб. тел. 0885 34
52 74, икономист.
Надка Христова Пиронкова, Пазарджик, ул. Д.
Греков 12, ет. 7, ап. 20, тел. 034/46 23 07, моб. тел.
0889 11 04 86, счетоводна отчетност, данъчен експерт.
Нели Атанасова Трифонова, Пазарджик, ул.
Раковски 3, ет. 1, моб. тел. 0897 046 496, счетоводна отчетност.
Милена Миткова Лавчиева, Пазарджик, ул.
Петър Трумбев 6, ет. 3, моб. тел. 0888 613 891,
счетоводна отчетност.
Славка Димитрова Петричанска, Пазарджик,
ул. Преспа 61, ет. 7, ап. 43, тел. 034/43 15 70, моб.
тел. 0877 188 966, икономист.
Димитър Илиев Терзиев, Велинград, ул. Сергей Киров 2, тел. 0359/59982, моб. тел. 0887239
613, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи, оценка и продажба
на недвижими имоти и земеделски земи.
Таня Стоименова Герова, Пазарджик, ул. Йордан Ненов 3, ет. 2, ап. 1, тел. 034/42 38 64, моб.
тел. 0898 341 405, счетоводна отчетност.
София Георгиева Пейчинова, Батак, ул. Батьовци 2А, моб. тел. 0894 368 977, икономист.
Георги Иванов Велков, Пещера, ул. Дойранска
епопея 5А, тел. 0350/6 45 53, моб. тел. 0895 143 112,
счетоводна отчетност, лицензиран оценител.
Петя Михайлова Иванова, Пазарджик, ул.
Георги Брегов 8, вх. Б, ап. 9, тел. 034/4820
03, 0878668720, счетоводство и контрол, експерт – оценки и продажби на недвижими имоти
и земеделски земи.
Димитър Иванов Петров, Пазарджик, ул.
Хаджи Димитър 6, тел. 0877364065, икономист.
Кунка Ганчова Каменска, Пазарджик, ул. Ген.
Гурко 8, вх. А, ет. 4, ап. 12, тел. 424813, 0898729665,
35934, икономист, икономика и организация на
вътрешната търговия, международни счетоводни
стандарти.
Василка Димитрова Тотева, Пазарджик, ул.
Димчо Дебелянов 15, тел. 034/440095, 0885504017,
счетоводство и контрол, застраховател, пенсионен
осигурител.
Георги Йорданов Коцев, Пазарджик, ул. Георги Бенковски 16, ап. 26, ет. 7, икономист по
транспорта, тел. 0878767595, 0886644821.
Сашка Иванова Дюлгерова, Пазарджик, ул.
Люляк 25, търговия и отчетност в търговията,
тел. 0895736272.
Латинка Хараланова Манчорова, Пазарджик,
ул. Дунав 16, ет. 2, ап. 5, счетоводител-икономист,
тел. 0889210820.
5. К лас „Съдебни ин женерно-тех ническ и
експертизи“
Бранимир Светославов Костов, София, ул.
Виктор Брегович 16, ет. 4, ап. 10, тел. 02/4400044,
0889 691468, промишлено и гражданско строителство, проектант, организация и изпълнение
на строителството.
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Слави Тодоров Иванов, Пазарджик, ул. Завоя
на Черна 22, ет. 1, ап. 1, тел. 0887711249, водно
строителство.
Мария Нисторова Найдекова-Велина, Панагюрище, ж.к. Оптикоелектрон 12, вх. В, ет. 1, тел.
0886190080, 0885190086, строителство и архитектура, оценител на сгради и съоръжения.
Костадин Серафимов Коцев, Пазарджик, ул.
Р. Алексиев 2, ап. 19, тел. 45-37-83, 0898279513,
машинен инженер.
Димитър Иванов Димитров, Пловдив, ул.
Амбарица 9, ет. 4, тел. 032/95-13-44, 0888255151,
минен инженер, геодезия, проектант.
Вергиния Василева Иванова-Вълкова, Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 39, тел. 44-85-24,
0899892577, строителен инженер ХМС, оценител
недвижими имоти.
Христо Иванов Шондев, Панагюрище, ул. Петър Горанов 4, тел. 0886472622, машинен инженер.
Стоян Колев Вълков, Велинград, ул. Васил
Априлов 15, тел. 0894205946, машинен инженер,
експлоатация и поддържане на автомобили,
оценка на машини, съоръжения и на оборотни
и дълготрайни активи.
Красимир Ангелов Муртов, с. Драгор, област Пазарджик, ул. Втора 1В, ет. 3, ап. 9, тел.
0898246488, машинен инженер, технология на
металите и металообработваща техника.
Борислав Здравков Генов, Пазарджик, ул.
Плиска 9, вх. А, ет. 4, тел. 46-23-51, 0888693257,
архитектура и строителство, експерт-оценител
на недвижими имоти.
Галина Стефанова Пеева, Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 30А, ет. 3, тел. 44-50-28, инженер – земеустроител, кадастър, геодезия и регулация по
ЗСПЗЗ, ЗУТ, ЗКИР.
Илия Делчев Тухчиев, Панагюрище, ул. П.
Славейков 4, тел. 0357/6-22-35, 0887 268687, геодезия и картография.
Славка Григорова Бурова, Пазарджик, ул. Пейо
Тодоров 4, тел. 0887703679, геодезия, кадастър и
регулация по ЗСПЗЗ, оценка на недвижими имоти
и земеделски земи.
Стела Янкова Павлова, Пещера, ул. Михайл
Такев 37, ет. 1, тел. 0350/6 36 90, 0897870320, промишлено и гражданско строителство.
Стоянка Янкова Тодорова, Пазарджик, ул.
Васил Левски 62А, тел. 034/44-44-98, 0889795938,
строителство и регулация по ЗОСОИ, оценител
недвижими имоти.
Христина Иванова Коцева, Пазарджик, ул.
Стоян Ангелов 91, ет. 5, тел. 45-49-47, геодезия,
фотограметрия и картография.
Йордан Димитров Гаджев, Пазарджик, ул.
Камчия 9, тел. 48-27-59, 0889501015, геодезия,
фотограметрия, картография, кадастър, експертоценител на оборотни и дълготрайни активи.
Георги Петров Трендафилов, Пещера, област Пазарджик, ул. Владимир Рилски 17, тел.
0350/64921, 0878781481, хидрогеология и инженерна
геология.
Лиляна Георгиева Морунова, Пазарджик,
ул. Александър Стамболийски 110, ет. 1, тел.
0898312207, геодезия и картография.
Костадин Димитров Милов, с. Главиница,
област Пазарджик, тел. 44-92-43, 0885876818,
експлоатация на жп транспорт.
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Тодор Делков Кошлуков, Пазарджик, ул. Завоя
на Черна 12, ет. 2, тел. 034/46-17-83, 0885493749,
строителство и архитектура – техник, експертоценител на недвижими имоти.
Иванка Иванова Шулева, Велинград, област
Пазарджик, ул. Иван Ушев 22, тел. 0899 322290,
строителен техник, експерт-оценител на недвижими имоти.
Васил Илиев Маджаров, Пазарджик, ул. Найчо
Цанов 4, вх. А, тел. 42-82-42, 0885 100208, машинен
инженер, ДВГ, оценител на машини и съоръжения.
Маргарита Александрова Стоянова, Пазарджик, ул. Есперанто 3, тел. 0888545106, електроинженер, оценки на машини, оборудване и
съоръжения.
Стефко Николаев Мирчев, Пазарджик, ул.
Илион Стамболиев 47, тел. 91-86-23, 0889 572156,
безопасност на движението по пътищата, автоексперт, оценител машини и съоръжения, активи.
Петя Михайлова Иванова, Пазарджик, ул.
Георги Брегов 8, вх. Б, ап. 9, тел. 034/4820 03,
0878668720, инженер ПГС – конструкции.
Вера Ата нас ова К л ис у рск а, Па зард ж и к ,
ул. Черноризец Храбър 1, ет. 5, тел. 461-240,
0878808636, строителство и архитектура, оценка
на недвижими имоти.
Атанас Ангелов Димчев, Пазарджик, ул. Ал.
Батенберг 11, тел. 46-48-36, 0888 399752, автотехнически експертизи, електротехника, експертоценител на инвестиционен проект.
Александър Благов Терзов, Пазарджик, ул.
Екзарх Йосиф 53, тел. 918-709, 0898982607, машиностроене.
Тодор Маринов Арнаудов, Пазарджик, ул.
Дунав 6Б, тел. 0884052888, военен инженер по
експлоатация и ремонт на автотранспортна техника и технология.
Гинка Иванова Белева, Пазарджик, ул. Христо
Ботев 1, вх. А, ет. 11, тел. 034/45-63-88, 0885185123,
В и К и оценка на недвижими имоти, техник.
Виктория Якова Петрова, Пазарджик, ул. Никола Фурнаджиев 3, вх. А, ап. 17, тел. 0889240304,
електронна техника и автоматика, финанси,
оценка на недвижими имоти, оценка на машини
и съоръжения.
Павел Николов Захов, Пазарджик, ул. Тодор
Пенев 4, тел. 034/46-66-76, 0886816755, строителство и архитектура.
Георги Костадинов Кръстев, Пазарджик, ул.
Беласица 4, тел. 034/44-16-80, 0888124173, инженер промишлено и гражданско строителство с
лицензи за оценка на недвижими имоти и оценка
на машини и съоръжения.
Йордан Георгиев Левичаров, Пазард ж ик,
ул. Граф Игнатиев 42, ет. 1, месторабота „В и
К“ – ЕООД, Пазарджик – в ликвидация, тел.
034/42-84-37, 0886124042, техник по строителство
и архитектура, оценител на недвижими имоти и
сгради – паметници на културата.
Николай Ангелов Лупов, Панагюрище, ул. Пет
ко Мачев 28, ет. 1, ап. 5, тел. 0896709061, Областно
пътно управление – Пазарджик, архитектура и
строителство, оценител на недвижими имоти.
Благовеста Христова Ковачка, с. Ветрен, община Септември, ул. 19-та № 21, тел. 0889406636,
експерт-оценител на машини и съоръжения, електроинженер, електронноизмервателна техника,
контролно-измервателни прибори и автоматика,
енергетик КИП и А, организатор по ремонта.
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Веска Стоянова Иванова, с. Главиница, област
Пазарджик, ул. Пета 5, тел. 034/44-95-25, 0887433673,
архитектура и строителство, експерт-оценител на
недвижими имоти.
Даниела Лазарова Генова, Пазарджик, ул.
Плиска 9, вх. А, ет. 4, тел. 034/46-23-51, 0887461793,
технология на машиностроене и уредостроене,
експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител.
Васил Димитров Фотев, Пазарджик, ул. Т.
Каблешков 2, ет. 3, ап. 8, тел. 0887297681, автомобилен транспорт – трактори и кари, автоексперт-оценител, оценка техническото състояние
на автомобилите, председател на комисия за
извършване на годишни технически прегледи.
Васил Николов Милев, Пазарджик, ул. Одрин
75, вх. Б, ет. 6, тел. 0878555451, ДВГ, транспорт,
оценка на машини и съоръжения, автотехническа
експертиза.
Васил Пенчев Пенчев, Пазарджик, ул. Граф
Игнатиев 28, тел. 034/462733, 0898467721, Технически университет – София, транспортна техника
и технологии, автомобилна техника.
Цветанка Христова Ковачка, Пазарджик, ул.
Раковска 5, ет. 10, тел. 034/45-24-25, 0886321019,
електроинженер, оценител на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и
електронната промишленост.
Симеон Костадинов Георгиев, Пазарджик,
ул. Княгиня Мария-Луиза 129, ет. 2, тел. 0890
520426, транспорт, машини и техника, автоексперт-оценител.
Борис Георгиев Шопов, Велинград, ул. Кирил
и Методий 20, тел. 0559/599339, 0888938873, оценка
на недвижими имоти.
Здравко Петров Станков, Пещера, ул. Трети
март 15, тел. 0350 66116, 0899998541, инженер
автотехнически, строителни и пътни машини,
лиценз за оценка на машини и съоръжения на
Агенцията за приватизация.
Иван Георгиев Пачеръзов, Панагюрище, ул.
Граф Игнатиев 7, тел. 035762424, 0899878454,
автоексперт.
Иван Асенов Стоянов, Пазарджик, ул. Есперанто 3, ет. 1, ап. 2, тел. 444 425, 440500, 0885413532,
инженер промишлено и гражданско строителство,
оценка на миноритарни и мажоритарни пакети
от дялове и акции от капитала на предприятие,
оценка капитала на цяло предприятие, оценка
на недвижими имоти.
Пенка Василева Василева, Пазарджик, ул.
Марин Дринов 2, строителен инженер ВиК, лицензиран оценител на недвижими имоти, ЗОСОИ,
тел. 034/46 87 22, 0887498184.
Елена Павлова Терзиева, Велинград, ул. Иля
Еренбург 3, тел. 0359 52284, 0888252934, магистър-архитект.
Д-р Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Студентска 1, тел. 052/383 466, 0898348374,0898348351,
фраг тог рафи я, мета лог рафи я, мик роскопи я,
фрагтодиагностика.
Емил Станоев Михов, Пазарджик, ул. Георги
Брегов 14, вх. В, строителен техник – геодезия и
картография, тел. 0888 935056,0896641658.
Илия Михайлов Сулев, с. Виноградец, област
Пазарджик, електроснабдяване, електрообзавеждане, тел. 0893691844.
Милчо Стоянов Кендеров, Пазарджик, ул.
Граф Игнатиев 49, тел. 034/42-40-47, 0898804764,
инженер-химик.
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Ради Христов Ганев, София, кв. Лозенец, ул.
Капитан Андреев 8, тел. 0887892118; сл. адрес:
ВСУ „Л. Каравелов“, ул. Суходолска 175, София,
инженер-химик.
Дафинка Ангелова Джурилова, Батак, ул.
Петър Пелев 22А, тел. 03553/34 53, моб. тел. 0887
684820, строителство, оценка на недвижими имоти.
Петя Михайлова Иванова, Пазарджик, ул.
Георги Брегов 8, вх. Б, ап. 9, тел. 034/4820 03,
0878668720, инженер – ПГС конструкции.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Марияна Петрова Колева, Пазарджик, ул.
Стоян Бакърджиев 5, тел. 034/44-13-74, 0884429744,
екология и опазване на околната среда.
Иван Луканов Иванов, София, ж.к. Разсадника,
бл. 65, вх. Е, ап. 12, ДНК анализ, тел. 02/9205537,
0888899634, 0898785640.
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит
Рилски 25, ет. 5, ап. 14, сл. адрес София, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887575365 – молекулярна биология.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Милчо Стоянов Кендеров, Пазарджик, ул.
Граф Игнатиев 49, тел. 034/42-40-47, 0898804764,
инженер-химик, каучук, пластмаси, органичен
синтез и багрила.
Ради Христов Ганев, София, кв. Лозенец, ул.
Капитан Андреев 8, тел. 0887892118; сл. адрес:
ВСУ „Л. Каравелов“, ул. Суходолска 175, София,
инженер-химик, инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества, техника и технология на
взривните работи.
Стоян Николов Грозданов, Пазарджик, ул.
В. Левски 62Б, тел. 0896626761, 034/467775, инженер-химик, химия, бедствия и аварии, екология,
техника на каучука и пластмаси.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Васил Владимиров Секулов, Пазарджик, ул.
Никола Фурнаджиев 7, бл. 7, вх. А, ет. 2, тел.
034/455613, агроном.
Цветанка Тодорова Ценова, Панагюрище,
област Пазарджик, ул. Ангел Шишков 32, тел.
0878337151, агроном лозаро-градинар.
Миладин Костадинов Ядков, Пазард ж ик,
ул. Хан Крум 8, ет. 4, ап. 65, тел. 034/44-15-40,
0888631103, ветеринарен лекар.
Иван Петров Иванов, Велинград, ул. Пионерска 41, тел. 0359/2-52-11, 0895393037, горско
стопанство.
Георги Костадинов Овчаров, Велинград, ул.
Иван Асен ІІ № 14, тел. 0359/5-25-41, 0887226295,
инженер по горско стопанство, оценител.
Кирил Тодоров Цанов, Велинград, област
Пазарджик, ул. Братя Маврикови 47, тел. 0359/538-85, 0889926442, инженер по горско стопанство,
лесовъд.
Георги Радославов Георгиев, Пазарджик, ул.
Гео Милев 1, бл. 1, вх. А, ет. 2, тел. 0889968667,
горско стопанство.
Георги Господинов Делиев, Пазарджик, ул.
Осми март 6, вх. Б, ап. 8, тел. 034/44-19-68,
0885674546, инженер по горско стопанство.
Илия Димитров Гончев, Велинград, ул. Сергей
Румянцев 6, тел. 0359/5-05-75, 0888788166, инженер
по горско стопанство, лесовъд.
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Минчо Георгиев Ценов, Панагюрище, област
Пазарджик, ул. Ангел Шишков 32, тел. 0878335171,
зооинженер-животновъд.
Снежана Савова Грозданова, Пещера, ул. Симон Налбант 39, тел. 0887 401 270, агроном-полевъд.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Пенка Петрова Николова, Пазарджик, ул. Антим І № 21, вх. Б, ет. 2, ап. 30 – история, оценка
на исторически предмети, икони, нумизматика,
антиквариат, скъпоценни камъни и други произведения на изкуството.
Стоилка Георгиева Игнатова, Пазарджик,
ул. Градинарска 29, ет. 3 – история, оценка на
исторически предмети, икони, нумизматика,
антиквариат, скъпоценни камъни и други произведения на изкуството.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Милан Димитров Геров, Пазарджик, ул. Цанко
Церковски 45, тел. 0885 903 790, учител по практика – дървообработване, мебелист.
Йорданка Николова Кацарова, Пазарджик,
бул. Г. Бенковски 27, вх. Г, ет. 3, ап. 49, тел.
034/43-13-07, 0896772261 – английска филология,
лингвистика и превод.
За съдебен район на Старозагорския окръжен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Ангел Пенчев Иванов, Стара Загора, ул. Цар
Симеон Велики 228Б, ет. 1, ап. 10, тел. 0898702621,
0886246136, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Ангел Янков Биков, Стара Загора, ул. Екзарх
Антим I № 49, вх. Б, ет. 4, ап. 43, тел. 042/646069,
0888/26-00-65, криминалистични експертизи на
писмени доказателства, автотехнически експертизи, съдебен експерт по технически експертизи,
инженер-химик.
Антон Нейков Нейков, Раднево, тел. 0417/4433,
0888472979, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Ва лен т и н Да н чев В е л ков, Ч и рпа н , т е л.
0894363032, трасологични експертизи, съдебнобалистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Георги Господинов Манов, Раднево, ул. Георги
Димитров 30, вх. Б, ет. 3, ап. 9, тел. 0417/82052,
0885249865, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи.
Георги Иванов Радев, Стара Загора, кв. Три
чучура – север, бл. 78, ет. 6 ап. 27, тел. 0898702772,
други криминалистични експертизи – ботаническа, зоологическа, микробиологична и ентомологична.
Георги Минчев Танев, Стара Загора, ул. Георги
Кюмюрев 52, ап. 4, тел. 0888938793, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
Димитър Николов Чувитев, Казанлък, ул.
Батенберг 119, ап. 7, тел. 0431/34332, 0898482652,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебнобалистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Ивайло Георгиев Желязков, Гълъбово, тел.
0898788323, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
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Иван Ганев Танев, Стара Загора, ул. Захари
Зограф 4, тел. 042/60-71-64, 0898702373, одорологични експертизи.
Иван Запрянов Иванов, Стара Загора, кв.
Казански, бл. 28А, ап. 86, тел. 0886738974, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
Илиян Йорданов Узунов, Казанлък, ул. Цар
Калоян 28, тел. 0431/28655, 0887246500, 0878722218,
трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Илиян Стойчев Иванов, Стара Загора, тел.
0898227726, трасологични експертизи, съдебнобалистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Кольо Гьоков Гьоков, Стара Загора, кв. Железник, ул. Загорка 31, ап. 35, тел. 0898787800,
трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Кръстьо Петров Петров, Стара Загора, ул.
Екзарх Антим I № 49, ап. 12, тел. 042/63-70-62,
0887351407, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи,
съдебно-балистични експертизи, ниво на достъп
до класифицирана информация „поверително“.
Недко Иванов Баджаков, Стара Загора, ул.
Толбу хин 20, вх. А, ап. 27, тел. 042/62-19-38,
0898702143, 0884631044, трасологични експертизи,
биометринчи криминалистични експертизи.
Николай Иванов Колев, Раднево, ул. Люлин
2, тел. 0417/4596, 0898702497, 0885604076, трасологични експертизи, физико-химични експертизи,
съдебно-химична експертиза, съдебно-физическа
експертиза, съдебна физико-химическа експертиза.
Павлин Янков Георгиев, Стара Загора, ул.
Искър 10, тел. 042/62-36-41, 0888750108, 0898794400,
трасологични експертизи, биометринчи криминалистични експертизи.
Петко Господинов Петков, Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 172, ап. 38, ет. 8, тел.
0888/28-58-22, криминалистични експертизи на
писмени доказателства, трасологични експертизи,
оценка на МПС.
Петко Неделчев Терзиев, Стара Загора, тел.
0878954219, 0898797174, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични
експертизи, съдебно-балистични експертизи,
биометрични криминалистични експертизи.
Петър Захариев Зарков, Стара Загора, бул.
Цар Симеон Велики 42, ап. 2, тел. 042/63-95-03;
0878/92-09-85, криминалистични експертизи на
писмени доказателства, трасологични експертизи,
съдебно-балистични експертизи, биометрични
криминалистични експертизи, право.
Пламен Димов Георгиев, Казанлък, тел.
0898781103, 0885012066, трасологични експертизи,
съдебно-балистични експертизи, биометрични
криминалистични експертизи.
Пламен Пет ров Стоянов, Казанлък, тел.
0878722466, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Светлин Георгиев Стефанов, Стара Загора, тел.
0899810182, 0887835054, трасологични експертизи,
съдебно-балистични експертизи, биометрични
криминалистични експертизи.
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С ви лен Х рис т ов Я к и мов, Ра д нево, т е л.
0898744315, трасологични експертизи, съдебнобалистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Стамен Иванов Стойков, Стара Загора, тел.
0888472979, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Стоян Борисов Христов, Стара Загора, тел.
0898702155, 0886403660, трасологични експертизи,
биометрични криминалистични експертизи.
Тодор Дечев Аргиров, Стара Загора, ул. Стръмна 13, тел. 042/64-01-02, 0898702239, одорологични
експертизи.
Тошо Храбъров Баирбаканов, Чирпан, ул.
Братя Даскалови 1, тел. 0416/95-553, 0888940117,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебнобалистични експертизи.
Х рис т о М и н чев З л ат ев, К а з а н л ък , т е л.
0878119616, трасологични експертизи, биометринчи криминалистични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Атанас Стефанов Атанасов, Стара Загора,
ул. Цар Иван Шишман 30, тел. 0888/62-68-92, УНГ,
съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Валентин Георгиев Маринов, Стара Загора, ул. Армейска 16, вх. В, ап. 24, тел. 0887/4977-21, УНГ, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Григор Колев Гочев, Стара Загора, ул.
Любен Каравелов 95, ет. 3, ап. 5, тел. 0888/8827-02, дентална медицина (стоматология), съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Данаил Викторов Даков, Стара Загора,
ул. Васил Левски 49, ет. 1, ап. 1, тел. 042/63-8007, 0888809121, акушерство и гинекология, съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Даниел Георгиев Вълчев, Стара Загора, ул.
Армейска 16, вх. Б, ет. 2, ап. 26, тел. 0888782099,
хирургия, гръдна хирургия, ендоскопии, съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Даниела Денчева Котивска, Стара Загора,
ул. Парчевич 35, ет. 3, ап. 9, тел. 0899/84-18-68,
обща медицина, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
по писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Емил Николов Бъчваров, Стара Загора,
ул. Димчо Стаев 42, вх. А, ап. 16, тел. 0899/9364-41, съдебна медицина, обучение по защита
на класифицираната информация, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска
експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек,
съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Катя Вълчева Атанасова, Стара Загора,
ул. Одринска епопея 7, вх. А, ет. 4, ап. 32, тел.
0888937569, неврология, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Д-р Лена Николаева Новачкова, Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 117, вх. Д, ет. 3, ап. 12,
тел. 042/60-12-62; 0899/505-614, вътрешни болести
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и професионални заболявания, експертиза на
временна и трайна неработоспособност, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Лидия Стефанова Дечева-Попова, Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 79, вх. Б, ет. 1,
ап. 12, тел. 0888388337, дентална медицина (стоматология), съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Мариус Иванов Кирков, Стара Загора,
ул. Георги Кюмюрев 5, вх. А, ет. 6, ап. 29, тел.
042/66-44-47; 0895656171, 0878250321, неврохирургия, здравен мениджмънт, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5, фирма „Проген“ – ООД,
тел. 0887/57-53-65, биохимик – клиничен химик,
съдебномедицинска експертиза на родителски
произход, съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек, съдебно-биологични
експертизи, ДНК (генетичен анализ) със съвременни молекулярно-биологични техники.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София 1000, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5, фирма „Проген“ – ООД,
тел. 0888/82-90-10, биохимик, микробиолог със
специализаци я „Вирусологи я“, съдебномедицинска експертиза на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човек, съдебно-биологични експертизи, ДНК
(генетичен анализ) със съвременни молекулярнобиологични техники.
Д-р Петко Петров Мечкаров, Стара Загора,
ул. Антон Марчин 49, ет. 1, ап. 1, тел. 042/6805-41, 0888/30-30-63, ортопедия и травматология, съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди, съдебномедицинска експерт иза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Петър Иванов Руев, ул. Граф Игнатиев 29,
вх. А, ет. 4, ап. 8, тел. 0888/81-73-97, лекар, УНГ,
онкология, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
по писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Радостина Митева Димитрова, Стара Загора, ул. П. Р. Славейков 114, ап. 9, тел. 0887466974,
съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на
човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве.
Д-р Стефан Петров Шишков, Стара Загора, ул.
Райна Княгиня 2, вх. 0, ап. 24, тел. 0888/368-609,
неврохирургия, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Стоян Иванов Лекушев, Стара Загора,
ул. Граф Игнатиев 20, вх. А, тел. 0888/809-022,
неврохирургия, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
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Д-р Татяна Вълчева Стоянова, Стара Загора,
ул. Цар Иван Шишман 109, вх. А, ет. 4, ап. 7,
тел. 042/698 (вътр. 241), 0887869103, вътрешни
болести – нефрология, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Д-р Теодор Танков Стаматов, Стара Загора,
ул. Българско опълчение 58, ет. 3, ап. 7, тел.
0888/749-014, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска
експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски
произход, съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Д-р Тодор Георгиев Пасев, Стара Загора, ул.
Армейска 16, вх. Д, ет. 5, ап. 39, тел. 042/64-00-66;
0888/71-34-39, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска
експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек,
съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Тодор Георгиев Тодоров, Стара Загора, ул.
Майор Кавалджиев 81, ап. 11, тел. 042/60-18-04,
0884/099-533, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска
експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек,
съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
3. Клас „Съдебна експертиза на психично
състояние“
А нели я Тенева Даскалова, Стара Загора,
ул. Ген. Гурко 53, ет. 1, ап. 2, тел. 0888/111-740,
педагогика и психология, съдебно-психологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза.
Д-р Антонина Йорданова Калчева, Стара
Загора, ул. Кольо Ганчев 115, ет. 1, ап. 1, тел.
042/64-37-85, 0887639668, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психологопсихиатрична експертиза, съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Д-р Антония Иванова Терзиева, Стара Загора,
ул. Раковска 146Б, ет. 8, ап. 101, тел. 0417/82346,
0417/82586, 0899305095, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психологопсихиатрична експертиза, съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Д-р Ваня Георгиева Тешева, Стара Загора,
ул. Ген. Гурко 38, тел. 0417/82-346, 0885/43-22-22,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Ваня Николова Бухчева, Стара Загора, ул.
Цар Иван Шишман 44, ап. 2, ет. 1, тел. 042/6480-14; 0878/87-78-23, медицинска психология и
педагогическа рехабилитация, психотерапевт,
съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Валерия Митева Филипова, Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 27, ет. 3, ап. 10, тел.
0887/713-768, 0417/823-46 (вътр. 260), 0882/806-113,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
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съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Виолета Василева Златанова, Стара Загора, ул.
Поручик Кисьов 5, тел. 0899/128-553, клинична
психология, съдебно-психологична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Владимир Нейчев Трънов, Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 286, ет. 5, ап. 33, тел.
0417/8-23-46, 0898/53-99-19, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психологопсихиатрична експертиза.
Д-р Георги Динев Кръстев, Стара Загора,
кв. Дъбрава 5, тел. 0431/70-204, 0887/44-83-08,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Деница Димитрова Колева, Чирпан, ж.к.
Младост, бл. 3, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 0416/95-554,
0899343057, психология, социална психология,
съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Детелина Йорданова Комсийска, Стара
Загора, ул. Цар Калоян 21, тел. 042/64-88-77,
0898277673, психиатрия, съдебно-психиатрична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Димо Петров Димов, Стара Загора, тел.
0882806114, психиатрия, съдебно-психиатрична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Донка Стойчева Терзиева, Стара Загора,
ул. Цар Симеон Велики 28, тел. 0417/823-46,
0417/823-241, 0887/84-57-71, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психологопсихиатрична експертиза, съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Екатерина Спасова Зафирова, Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 65 вх. Г, ет. 5, ап. 132,
тел. 0898/652-336, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, съдебно-психологични експертизи, психологическа помощ за деца,
преживели малтретиране, неглижирани или домашно насилие, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Екатерина Христова Бирникова-Петкова,
Стара Загора, ул. Иван Вазов 13, ет. 4, ап. 12, тел.
0898/477-137, психиатрия, съдебно-психиатрична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Златка Минчева Димитрова, Стара Загора,
ул. Майор Кавалджиев 143, вх. А, ет. 5, ап. 38,
тел. 0898944597, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза.
Д-р Иван Георгиев Ников, Стара Загора, ул.
Св. Княз Борис 122, ет. 3, ап. 12, тел. 042/628-644,
0888581469, психиатрия, съдебно-психиатрична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
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Д-р Иван Тодоров Димитров, Стара Загора, ул.
Любен Каравелов 84, ет. 7, ап. 20, тел. 0899505262,
психиатър, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Илина Йорданова Топчева, Стара Загора, ул. Георги Михайловски 5, ет. 3, ап. 3, тел.
0417/82-346 (в. 262), 0882/806-118, 0898210759,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Калинка Димова Дребова, Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 8, ет. 1, ап. 4, тел.
0887995663, психиатрия, съдебно-психиатрична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Камели я Филипова Мирчева-Димит рова,
Стара Загора, бул. Славянски 37, ет. 1, ап. 1,
тел. 0888753124, психология, педагог, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психологопсихиатрична експертиза, съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Катя Димитрова Янулова, Стара Загора, ул.
Христо Смирненски 106, ет. 2, ап. 8, тел. 042/2472-72, 0885/89-80-41, педагогика и психология,
съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени
данни, достъп до класифицирана информация
до ниво „секретно“.
Красимира Райчева Лазарова, Стара Загора,
бул. М. М. Кусев 7, вх. Г, ап. 11, тел. 042/600-644,
0877/166-369, клиничен психолог, детски психолог – училищен и социален психолог, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психологопсихиатрична експертиза, съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Маргита Николаева Иванова, Стара Загора,
ул. Цар Иван Асен ІІ № 147, ет. 2, ап. 2, тел.
042/63-31-18, 0888/12-66-09, психология, клинична
психология, съдебно-психологична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Мария Николова Митева, Стара Загора,
ул. Берое 2, вх. Б, ет. 1, ап. 15, тел. 0417/8-23-46,
0887282683, психиатрия, съдебно-психиатрична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Милен Ангелов Минев, Стара Загора, бул. Граф
Игнатиев 17, вх. Б, ет. 3, ап. 12, тел. 0886/62-21-01,
0878/190-120, клинична психология, училищна
и социална психология, съдебно-психологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Доц. д-р Мирослава Петкова Петкова, Стара
Загора, ул. Армейска 16 вх. А, ет. 3, ап. 9, тел.
042/25-94-51; 0887/35-78-17, клинична (медицинска)
психология, съдебно-психологична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
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Петя Петкова Илиева, Стара Загора, ул. Хрищен войвода 8, вх. А, ет. 5, ап. 38, тел. 0889/5074-62, педагогика и социална педагогика, детска
и юношеска психология, съдебно-психологична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни, защита правата
на подрастващите.
Д-р Радка Ботева Джелебова-Радева, Стара Загора, ул. Сава Силов 38, ет. 3, ап. 8, тел.
042/63-30-97; 0888/46-77-23, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психологопсихиатрична експертиза, съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Д-р Радка Христова Патричева, Стара Загора,
кв. Казански 28, вх. А, ет. 3, ап. 57, тел. 0888810047,
0417/82346, психиатрия, съдебно-психиатрична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Тодора Христова Бацева, Стара Загора, ул.
Иван Вазов 3, вх. В, ет. 7, ап. 19, тел. 0884832250,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Христо Стойчев Колев, Стара Загора, бул. Руски
38, вх. А, ет. 1, ап. 28, тел. 042/62-88-65; 0888/967116, клинична психология, съдебна психологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, Стара
Загора, ул. Димчо Стаев 54, ет. 1, тел. 042/25-1114; 0888/67-40-16, финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, оценка на цели
предприятия, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Анна Николова Джанкова, Чирпан, ул. Любен Каравелов 5, тел. 0416/92-225, 0887120092,
счетоводство, инженер технолог – технология
на животинските хранителни продукти, на консервирането и общественото хранене, оценка
на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Благовеса Алексиева Василева, Казанлък, ул. Хината 1, вх. Б, ет. 4, ап. 26, тел. 0431/78392,0888483800,
икономика на вътрешната търговия, оценка на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Боряна Пенкова Запрянова, Чирпан, бул. Георги Димитров 56, вх. Г, ет. 1, ап. 48, тел. 0416/96-511,
0416/93-034, 0889235906, счетоводство и контрол,
икономика на кооперациите, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Бялка Златева Касабова, Стара Загора, бул.
Руски 82, вх. А, ет. 1, ап. 22, тел. 042/62-2552,042/64-22-02, 0887434787, икономика, дипломиран експерт-счетоводител, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
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Валерия Желева Димитрова, Раднево, ул.
Жельо Дичев 4, вх. 0, ет. 2, ап. 3, тел. 0417/8-4281, 0888435250, счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Велика Иванова Бонева, Стара Загора, ул. Захари Княжевски 83, ет. 2, ап. 4, тел. 042/23-45-96,
0889441277, счетоводител-икономист, статистика,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Веселин Димитров Димитров, Казанлък, ул.
Тонзос 4, ет. 3, ап. 9, тел. 0431/834-98, 0889/394363, счетоводство и контрол, експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи, движимо
им у щест во, съдебно-счетоводна експерт иза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза, управленски контрол.
Веселина Емилова Недялкова, Стара Загора,
ул. Иван Вазов 7, ет. 8, ап. 24, тел. 042/601-856,
0883/50-01-07, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Веселина Иванова Желева, Казанлък, ж.к.
Изток, бл. 22, вх. Б, ет. 5, ап. 30, тел. 0431/622-35, 0898/335-167, икономика и управление на
строителството, съдебно-счетоводни експертизи.
Веска Стефанова Стоилова, Стара Загора, ул.
Антон Марчин 1, вх. Г, ет. 6, ап. 87, тел. 042/9805-38, 0888382190, икономика на промишлеността,
счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Виолета Николаева Наневска, Стара Загора,
ул. Августа Траяна 1, ет. 5, ап. 20, тел. 042/6294-22, 042/69-77-21, 0889/245-103, икономист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до к ласифицирана информация ниво
„Поверително“, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Владимир Тодоров Шишманов, Стара Загора, ул. Илинден 12, ап. 6, тел. 0884/322/767,
социално-икономическа информация, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебна
компютърно-техническа експертиза.
Влайка Тенева Желязкова, Стара Загора, Раднево, ул. Спортна 2, ет. 3, ап. 9, тел. 0889596632,
счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Галина Димитрова Грозева, Гурково, ул. Роза
4, тел. 0433/12-085, 0887/22-14-03, маркетинг, счетоводство, финанси и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Геновева Иванова Иванова, Стара Загора, ул.
Стефан Караджа 26, ап. 16, тел. 0888/26-00-75,
счетоводство и контрол, икономист, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
к.и.н. Георги Димов Котаров, Стара Загора,
ул. Иван Киров Вазов 5, бл. Б, ет. 7, ап. 51, тел.
042/278-267, 042/697-114, 0888714709, икономика,
съдебно-счетоводни експертизи, международни
счетоводни стандарти, оценка на машини и
съоръжения, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Георги Иванов Иванов, Чирпан, ул. Димитър Благоев 59, тел. 0416/92-426, 0898604761,
икономика на промишлеността, банково дело,
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съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Гергана Тодорова Георгиева, Стара Загора,
ул. Братя Жекови 93, ет. 1, ап. 3, тел. 042/681235,
0889998000, икономист-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Господин Димчев Господинов, Стара Загора,
ул. Капитан Петко войвода 26, ет. 2, ап. 3, тел.
0888/753-782, счетоводство и контрол, съдебносчетоводни експертизи.
Даниела Вълчева Демирева-Гюрова, Стара
Загора, ул. Ген. Столетов 47, вх. Б, ет. 4, ап. 47,
тел. 042/25-60-57, 0887/61-43-48, счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Детелина Вълева Димитрова, Казанлък, ул.
Тонзос 4, вх. А, ет. 3, ап. 9, тел. 0431/63-869,
0888812724, икономист по МТС, експерт по финансово-счетоводни проблеми, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Димитринка Йорданова Пашова, Стара Загора, ул. Августа Траяна 3, вх. 0, ет. 2, ап. 3, тел.
0888538025, счетоводство и контрол, експертсчетоводител, съдебно-счетоводни експертизи,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Димитър Димов Червенков, Казанлък, ул.
Старозагорска 2, вх. Б, ет. 2, ап. 8, тел. 0885606124,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Динка Желязкова Кирова, Стара Загора, кв.
Казански 17, вх. В, ет. 1, ап. 100, тел. 042/980-947,
0886/840-931, счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Динка Стоянова Вълчанова, Стара Загора,
бул. Патриарх Евтимий 125, вх. А, ет. 3, ап. 3, тел.
042/63-52-97, 0889434434, счетоводство и контрол,
счетоводство на нефинансовите предприятия,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Динко Иванов Динев, Стара Загора, ул. Цар
Иван Асен ІІ № 21, ет. 2, ап. 5, тел. 0417/82-737,
0417/82-750, 0888/39-45-18, 0888/93-74-08, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Донка Иванова Стойчева, Стара Загора, ул.
Иван Вазов 3, вх. В, ет. 5, ап. 13, тел. 042/65-0303; 0888/33-77-65, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, окачествител
на земеделски продукти, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Елена Маринова Георгиева, Стара Загора, ул.
Димчо Стаев 30, вх. А, ет. 5, ап. 9, тел. 0889200077,
счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения,
експертиза на недвижими имоти и земеделски
земи – оценки и продажби, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
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Живко Атанасов Тишев, Стара Загора, кв. Три
чучура, бл. 22, вх. Г, ап. 118, тел. 0888/30-50-78,
счетоводна отчетност, икономист, магистър по
право, разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Строго секретно“, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иван Петров Антов, Стара Загора, ул. Иван
Вазов 3, вх. Б, ап. 18, тел. 042/64-54-68; 0898/3508-51, счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, оценка
на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иван Стойков Ханджиев, Казанлък, ул. Тулово
17, вх. А, ет. 5, ап. 29, тел. 0431/70-263, 0878770860,
икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Богданова Мечева-Колева, Стара Загора, ул. Генерал Столетов 149, вх. Б, ет. 6, ап. 14,
тел. 0889926184, икономика на промишлеността,
елек т роин женер, меж д у народни счетоводни
стандарти, оценка на цели предприятия, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Мънчева Николова, с. Бузовград,
община Казанлък, тел. 0416/24-97,0887/79-1885, експерт-счетоводител, дипломиран одитор,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Иванка Стефанова Георгиева, Стара Загора, ул.
Младост 25, вх. Б, ет. 5, ап. 47, тел. 042/63-36-77,
0887845847, счетоводство и контрол, международни
счетоводни стандарти, счетоводни стандарти за
финансови отчети за малки и средни предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Иванка Стефанова Чавдарова, Стара Загора,
ул. Х. Д. Асенов 22, вх. Б, ет. 7, ап. 67, тел. 042/6301-94; 0899/60-79-45, икономика на търговията,
оценка на земеделски земи, оценка на недвижими
имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Иванка Тодорова Бинева, Стара Загора, ул.
Петко Рачев Славейков 3, ет. 10, ап. 50, тел.
042/60-33-01, 0889/32-07-71, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Илияна Александрова Асенова, Казанлък,
ул. Хината 1, вх. Г, ет. 1, ап. 5, тел. 0431/64-711,
0899844649, икономист – системен организатор,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Йоана Иванова Цветкова-Комитова, Казанлък,
ул. Отец Паисий Хилендарски 6, ет. 4, ап. 14, тел.
0431/81-060, 0885440486, икономика на търговията,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Йонко Воев Тонев, Стара Загора, ул. Любен
Каравелов 87, тел. 042/62-89-71, 0888/47-22-57,
икономист-счетоводител, международни счето-
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водни стандарти, професионална компетентност
за международен автомобилен превоз на товари,
съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Йордан Василев Стоянов, Стара Загора, ул.
Христо Ботев 117, вх. Г, ет. 1, ап. 2, тел. 042/6421-15, 0898/93-76-22, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансовоикономическа експертиза.
Йордан Христов Йорданов, Стара Загора,
кв. Три чучура – юг, бл. 57, вх. А, ет. 2, ап. 49,
тел. 042/27-70-98, 0893/46-80-98, 0896/66-05-22,
икономика на индустрията, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза, оценки
по ЗСПЗЗ, оценка на търговски предприятия,
оценка на машини и съоръжения.
Калоян Георгиев Димитров, Стара Загора, ул.
Отец Паисий 59, вх. 0, ет. 2, ап. 4, тел. 042/6233-27, 0889719903, счетоводство и контрол, автоексперт-оценител, оценка на недвижими имоти
и земеделски земи, съдебно-стокова експертиза,
съдебно-автотехническа експертиза.
Лидия Желязкова Николова, Стара Загора, ул.
Боруйград 29, ет. 2, тел. 042/64-91-33, 0886/43-35-80,
0878/43-35-85, финанси и кредит, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Лоти Бохор Андреева, Стара Загора, кв. Три
чучура – юг, бл. 101, вх. 0, ет. 4, ап. 11, тел.
042/27-55-29, 0896/14-42-36, икономика на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Маргарита Миткова Попова, Стара Загора,
ул. Цар Иван Асен ІІ № 42, ет. 2, ап. 4, 0885/4455-73, финанси и банково дело, застрахователно
дело и осигурително дело, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Мариана Демирева Николова, Стара Загора,
кв. Самара 3, бл. 10, ет. 13, ап. 101, тел. 042/68-0729, 08871912986, икономика на промишлеността,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Мариана Колева Манева, Стара Загора, ул. Цар
Иван Асен ІІ № 5А, ет. 4, ап. 16, тел. 042/25-17-43,
0899/11-27-46, финанси, международни счетоводни
стандарти, оценка на машини и съоръжения,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Мария Бонева Тонева, Раднево, ул. Стефан
Караджа 2А, ап. 11, тел. 0417/82-048, 0886/43-15-12,
икономист по промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Мария Венкова Христова, Казанлък, ж.к. Васил
Левски 46, вх. Б, ет. 3, ап. 29, тел. 0431/78-606,
0888/807-138, счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Господинова Колева, Стара Загора,
ул. Свети Княз Борис 168, вх. А, ет. 6, ап. 33,
т е л. 0 888/934222 , и коном ис т - с че т овод и т е л,
експер т - сче т овод и т ел, д и п лом и ра н од и т ор,
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съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Мария Илиева Пенева, Стара Загора, ул. Златан
Станчев 6, ет. 3, ап. 3, тел. 042/60-08-91, 0888/957180, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебни финансово-икономически
експертизи.
Мария Минчева Иванова, Стара Загора, ул. Димитър Караджов, вх. В, ет. 1, ап. 17, тел. 0885/433485, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, инженер по микроелектроника.
Минка Минева Стоянова, Стара Загора, ул.
Армейска 3, ап. 10, тел. 042/23-19-44, 0889/42-8927, финанси и кредит, международни счетоводни
стандарти, курс за подготовка на оценители на
машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Минка Минчева Тонева, Стара Загора, ул.
Райна Княгиня 1, ет. 2, ап. 3, тел. 042/60-25-35,
0887805159, икономист – управление и планиране,
съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Минко Цветков Кънчев, Стара Загора, ул.
Иван Вазов 13, вх. А, ет. 5, ап. 42, тел. 042/600668, 0885/160-048, икономика и организация на
т ъргови ята, съдебно-счетоводни експертизи,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Минчо Кънчев Кънев, Чирпан, ул. Янко Иванов 19, тел. 0416/93-821, 0416/99-648, 0885/163-914,
икономист по промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи, оценка на недвижими имоти и
земеделски земи, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Михаил Димитров Михов, Стара Загора, ул.
Св. Княз Борис 136, ет. 7, ап. 37, тел. 0878/28-46-81,
социално и застрахователно дело, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Недялка Иванова Желязкова, Стара Загора,
бул. Патриарх Евтимий 163, вх. Г, ет. 7, ап. 91, тел.
0895/488-964, икономист-счетоводител, съдебностокова експертиза.
Нечо Тотев Лесов, Стара Загора, ул. Г. Михайловски 7, вх. А, ет. 1, ап. 13, тел. 042/62-06-19,
0899217305, икономист-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Нина Янкова Статева, Стара Загора, бул. Цар
Симеон Велики 72, ет. 1, ап. 4, тел. 0884/732-118,
икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Николай Йорданов Димитров, Казанлък, ул.
Тюлбенска 62, вх. А, ет. 3, ап. 6, тел. 0431/7-07-72,
0894/304-252, икономист-контрольор, вътрешен
одитор на системи ISO 9001:2000, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Пенка Господинова Овчарова, Чирпан, ул.
Братя Даскалови 47, тел. 0895/60-25-21, икономист-счетоводител, експерт-счетоводител, оценка
на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
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Пенка Мартинова Колева, Стара Загора, ул.
Армейска 3, ет. 1, ап. 2, тел. 042/23-14-63, 0889/427391, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Радост Тодорова Василева, Стара Загора, ул.
Патриарх Евтимий 91, вх. Б, ет. 1, ап. 31, тел.
041/60-57-98; 0888/68-70-46, икономика на промишлеността, счетоводство и контрол, оценка
на машини и съоръжения, оценка на недвижими
имоти, педагогическа правоспособност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Росица Гинчева Четалбашева, Стара Загора,
ул. Арх. Христо Димов 24, вх. Б, ет. 3, ап. 54, тел.
042/604790, 0887986217, счетоводство и контрол,
организация и технология на счетоводството във
финансовите предприятия, съдебно-счетоводни
експертизи.
Росица Канева Колева, Гълъбово, ул. Славянска 2, тел. 0886/844-200, регионално планиране и
развитие на селските райони, оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Румен Георгиев Мерджанов, Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 127, вх. В, ет. 4, ап. 6,
тел. 0888/49-06-03, икономист по счетоводна и
финансово-контролна дейност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Руска Нанева Иванова, Стара Загора, ул. Майор
Кавалджиев 60, вх. 0, ет. 7, ап. 19, тел. 0889520923,
планиране, счетоводство на предпри ятието,
оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Севдалина Стоянова Стоянова-Терзиева, Стара
Загора, ул. Георги Апостолов 17, ет. 5, ап. 14, тел.
042/67-21-31, 0888/32-20-01, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Славка Динева Иванова, Стара Загора, ул.
Граф Игнатиев 15, ет. 4, ап. 4, тел. 042/64-02-32,
0888724430, 0899840763, аграрикономист, вътрешен
одитор в публичния сектор, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Станка Добрева Христова, Стара Загора, ул.
Св. Княз Борис 140 ап. 54, тел. 0888/75-24-73,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Станислав Колев Стоянов, Стара Загора, ул.
Гладстон 15, ет. 3, ап. 11, тел. 042/25-81-19, 0886/6148-40, икономика и управление на търговията,
съдебно-стокова експертиза.
Стратилина Симанова Пеева, Стара Загора, кв.
Казански 25, вх. 0, ет. 1, ап. 3, тел. 0888/141-295,
фирмени финанси, съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи.
Съби Стоянов Стоянов, Стара Загора, ул. Гурко
98, ет. 4, ап. 11, тел. 042/64-37-56; 0888/42-01-69,
счетоводство и контрол, банки и банково дело,
вътрешен одит в публичния сектор, оценка на
машини и съоръжения, оценка на недвижими
имоти, разрешение за достъп до класифицирана
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информация до ниво „Секретно“, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Събка Димова Стефанова, Стара Загора, ул.
Васил Левски 61, ет. 4, ап. 6, тел. 042/62-75-29,
0887/01-19-13, планиране, икономист, оценки на
земеделски земи, експерт-оценител на недвижими
имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Теодора Иванова Иванова, Чирпан, ул. Септемврийци 3, тел. 0416/9-31-48, 0887/20-17-57,
икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни
експертизи, банки и банково дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Тодор Ганчев Иванов, Стара Загора, ул. Иречек
30, вх. Б, ет. 5, ап. 29, тел. 042/626807, 0876374322,
стоковед, съдебно-стокова експертиза.
Тодор Кирилов Крендов, Стара Загора, ул.
Августа Траяна 70, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 042/6018-38, 0888/79-60-04, икономика на строителството,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Христина Петрова Момчилова, Стара Загора,
ул. Августа Траяна 29, вх. А, ет. 3, ап. 7, тел.
0889911508, счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Цветана Георгиева Дечева, Стара Загора,
ул. Васил Левски 2, ет. 13, ап. 43, тел. 042/2322-14, 0878/91-36-02, икономист-счетоводител,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза, оценка на земеделски земи, социално
и пенсионно дело.
Юлия Маринова Николова, Стара Загора,
ул. Ген. Столетов 47А, ет. 4, ап. 23, 042/60-30-01,
0887/31-93-67, аграр-икономика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
5. К лас „Съдебни ин женерно-тех ническ и
експертизи“
5.1. С ъдебна и н женерно - т ех н и че ска експертиза
Благой Петров Димитров, Стара Загора, ул.
Св. Княз Борис 175, вх. 0, ет. 4, ап. 11, тел. 042/2641-94, 0888684533, машиностроене за хранителната
промишленост, технически надзор за съоръжения
под налягане, повдигателни съоръжения – кранове, телфери, газови инсталации – метан, газ,
съдебна инженеро-техническа експертиза.
Васил Динев Ганев, Гълъбово, бул. Република
70, тел. 0418/63-464; 0888/65-88-92, технология на
минното производство, ремонт на ръчно огнестрелно оръжие, съдебни инженерно-технически
експертизи, съдебни инженерно-технологични експертизи, съдебни пожаротехнически експертизи.
Васко Иванов Василев, Стара Загора, кв.
Железник, ул. Венера, бл. 6, вх. А, ет. 4, ап. 26,
тел. 0888/63-68-23, инженер по механизация на
горското стопанство и горската промишленост,
патентно дело – представител по индустриална
собственост, съдебна ин женерно-тех ническа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експертиза.
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Генчо Тенев Гочев, Стара Загора, кв. Самара 11,
вх. А, ет. 3, ап. 29, тел. 042/68-15-19, 0895/68-47-87,
електроинженер – автоматика и телемеханика,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Георги Владиславов Владиславов, Стара Загора, кв. Казански, бл. 6, вх. А, ет. 5, ап. 10, тел.
0887/368-557, геология, хидрогеология, инженерна
геология и геоекология, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Георги Михайлов Шишков, Казанлък, ул.
Гурко 4, ап. 3, тел. 0431/83-250, 0889/72-10-26,
електроинженер, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна компютърно-техническа
експертиза, оценка на машини и съоръжения.
Господинка Иванова Танчева, Стара Загора, ул.
Априлско въстание 8, тел. 042/62-71-98, 0889/4219-04, машинен инженер – машини и апарати за
хранително-вкусовата промишленост, удостоверение за пълна проектанска правоспособност,
сертификат ISO 9001:2000, оценка на земеделски
земи и трайни насаждения, оценка на машини
и съоръжения, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Димитрина Динева Кирчева, Стара Загора,
кв. Железник, ул. Старозагорско въстание 24,
вх. А, ет. 6, ап. 32, тел. 042/25-81-73, 0888/79-02-74,
механизация и електрификация на мините – минен инженер, оценка на машини и съоръжения,
строителен надзор, съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Димитър Денев Димитров, Стара Загора,
ул. Хад ж и Димит ър Асенов 39, ап. 41, тел.
0888419548, електроинженер – ел. снабдяване
и обзавеж дане, мет рологи я – измерване количества нефтопродукти, съдебна инженернотехническа експертиза.
Димитър Станков Александров, Стара Загора,
ул. Юрий Венелин 10, вх. А, ет. 5, ап. 17, тел.
042/24-65-96, електроинженер – ел. централи, ел.
мрежи, ел. подстанции и ел. системи, електротехника, безопасност и охрана на труда, съдебна
инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Желязко Георгиев Черкезов, Стара Загора,
ул. Родопи 67, тел. 0878/26-57-93, електроинженер, метролог, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експертиза, оценка на цели предприятия.
Иво Костадинов Иванов, Стара Загора, ул. Радецки 30, вх. В, ап. 76, тел. 0888/75-10-49, машинни
технологии, електроенергетика, счетоводство и
контрол, оценка на машини и съоръжения, вътрешен одитор на интегрирани системи за управление, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Илия Вълчев Джабарски, Стара Загора, ул.
Ангел Кънчев 64, ет. 4, ап. 8, тел. 0888/57-86-02,
машинен инженер – хидро- и пневмотехника,
оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Красимира Минчева Дамянова-Кънева, Казанлък, ул. Хината 1, вх. Е, ет. 5, ап. 116, тел.
0889/32-17-65, инженер по горско стопанство, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна
инженерно-технологична експертиза.
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Кръстьо Русев Кръстев, Стара Загора, кв.
Казански, бл. 14, вх. А, ет. 8, ап. 61, тел. 042/2623-68, 0886609662, машинен инженер – механично
уредостроене, оценка на машини и съоръжения,
съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Милена Иванова Иванова, Стара Загора, кв.
Три чучура 105, ет. 3, ап. 8, тел. 0889/844-125,
електроинженер, съдебна инженерно-техническа
експертиза, проектиране, строителство, авторски
надзор по ел. части на обекти в хранителновкусовата промишленост и промишлени обекти.
Нено Георгиев Драганов, Казанлък, ул. Мусала
2, вх. Б, ет. 1, ап. 11, тел. 0431/8-35-32, 0889/99-2711, механична технология на дървесината, съдебна
инженерно-техническа експертиза, съдебно-ботаническа експертиза.
Петко Тодоров Георгиев, Стара Загора, ул.
Българско опълчение 58, вх. 0, ет. 1, ап. 2, тел.
042/26-72-01, 0887/50-72-05, електроинженер – ел.
снабдяване и ел. обзавеждане, експерт по здравословни и безопасни условия на труд, съдебни
инженерно-технически експертизи.
Светослав Филипов Влахов, Стара Загора, ул.
Димитър Наумов 96, ет. 2, ап. 4, тел. 042/63-90-23;
0888/1969-19, промишлена електроника, съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Снежана Стоянова Чакалова, Стара Загора,
ул. Августа Траяна 48, вх. Б, ет. 6, ап. 12, тел.
0889/677-477, инженер по механична технология
на дървесината, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Станислав Генков Станилов, Стара Загора, ул.
Хан Аспарух 8, вх. Д, ет. 8, ап. 74, тел. 042/6381-02, 0888139460, радиолокационна техника,
радиоелектроника, счетоводство, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Стефан Колев Иванов, Казанлък, ул. Иван
Недялков 14, тел. 0431/8-72-03, 0899/29-23-93,
инженер по горско стопанство, машинен инженер по механизация на горското стопанство
и дърводобива, правоспособност за работа със
стационарна и преносима земеделска и горска
техника, лицензиран лесовъд, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженернотехнологична експертиза.
Стефан Русев Велев, Стара Загора, ул. Боруйград 58 ет. 1 ап. 1, тел. 042/65-38-06; 0889/29-8858; 0884/099-571, машинен инженер – механично
уредостроене, оценка на машини и съоръжения,
съдебно-автотехнически експертизи, съдебни
инженерно-технически експертизи.
Стоянка Стоянова Иванова, Стара Загора, ул.
Димитър Караджов 1, вх. А, ет. 1, ап. 9, тел. 042/6225-64, 0887015307, инженер-технолог – технология
на месото, рибата и яйцата, пълна проектантска
правоспособност, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Тодор Тодоров Атанасов, Стара Загора, ул. Г.
Байданов 48, вх. А, ет. 8, ап. 48, тел. 042/62-3344, 0887663040, машинен инженер, технология
на машиностроенето, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели предприятия, съдебна
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и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза, с ъдебна
инженерно-технологична експертиза, съдебна
инженерно-строителна експертиза.
Тодорка Добрева Христова, Стара Загора, ул.
Стефан Стамболов, 40, ет. 8, ап. 22, тел. 042/6402-37, 0885/575-410, машинен инженер – отопление
и вентилация, съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Христина Иванова Терзиева, Казанлък, ул.
Тулово 16, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 0431/80-664,
0886377492, машинен инженер, оценка на машини
и съоръжения, автоексперт-оценител, съдебна
инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза.
5.2. Съдебна автотех ническа експертиза
Андрей Тодоров Андреев, Казанлък, ул. Еделвайс 6, ет. 1, ап.2, тел. 0431/8-29-41; 0898/572-198,
машинен инженер – технология и организация
на автомобилния транспорт, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебно-автотехническа
експертиза.
Валентин Василев Спасов, Казанлък, ул. Орешака 20, ет. 1, ап. 1, тел. 0431/62-256, 0889663881,
електроинженер – електроника ППЕ, оценка на
държавно и общинско имущество, автотехнически експертизи, съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Валентин Иванов Вълчев, Стара Загора, ул.
Света Троица 206, тел. 042/25-66-65, 0889816479, машинен инженер – ДВГ, организация и безопасност
на движението, автотехнически експертизи, оценка
на машини и съоръжения, първоначално обучение
по защита на класифицираната информация.
Васил Тодоров Петров, Стара Загора, бул. Цар
Симеон Велики 139, ет. 3, ап. 9, тел. 042/26-02-98,
0888493906, машинен инженер – жп транспорт,
автомобилен транспорт, съдебна автотехническа
експертиза.
Димитър Тодоров Димитров, Раднево, ул.
Рашо Костов 3, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел. 0417/84829, 0887/47-24-35, транспорт и енергетика, автотехнически експертизи – проблеми, методика,
пазарна стойност, методология за експертиза на
ПТП, ниво на класифицирана информация „Служебна тайна“.
Д и н ко То т ев То т ев, Ч и рпа н, ул. Георг и
Димитров 26, ет. 6, ап. 26, тел. 0885842597, машинен инженер – ДВГ, автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност,
съдебна автотехническа експертиза.
Ивайло Русев Иванов, Гълъбово, ул. Св. Св.
Кирил и Методий 13, тел. 0898596985, транспорт и
енергетика, автотехнически експертизи, съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Иван Дочев Чакъров, Казанлък, ул. Шипченска епопея 26, тел. 0431/88-836, 0888/42-48-14,
0844/00-65-51, машинен инженер, ДВГ, съдебна
автотехническа експертиза.
Ивелин Динев Бонев, Стара Загора, ул. Христо
Ботев 111, ет. 3, ап. 8, тел. 042/64-50-40, 0888722478,
транспортна техника и технологии, оценка на
машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Студентска
1, Технически университет – Варна, тел. 052/383466; 0898/34-83-74, технология на металите, ДВГ,
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фрактодиагностични – автотехнически експертизи; фрактодиагностични – пожаротехнически
експертизи; фрактодиагностични – строителнотехнически експертизи; фрактодиагностични и
металографически – трасологични експертизи,
микрографически (графологически) – дефекто
скопски експертизи.
Лазар Колев Лазаров, Стара Загора, ул. М.
М. Кусев 7, вх. Г, ет., ап. 11, тел. 042/600-644,
0877/100-643, инженер по ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.
Мариана Христова Христова, Стара Загора,
ул. Хаджи Димитър Асенов 5, ет. 7, ап. 28, тел.
042/25-05-22, 0889/83-18-84, икономист – икономика на транспорта, оценка на недвижими имоти и
земеделски земи, автоексперт-оценител, брокер
на недвижими имоти, съдебна автотехническа
експертиза.
Наско Антонов Тонев, Стара Загора, ул. Господин Михайловски 47, вх. А, ет. 1, ап. 19, тел.
042/62-99-33, 0896/216-007, автотранспорт, организация и безопасност на движението, достъп
до класифицирана информация на ниво „Строго
секретно“, съдебна автотехническа експертиза.
Николай Александров Савов, Стара Загора, ул.
Ген. Столетов 82, ет. 2, ап. 5, тел. 0888/54-37-69,
промишлено и гражданско строителство – военен инженер, оценка на МПС, автотехнически
експертизи.
Николай Русев Карабойков, Стара Загора, ул.
Любен Каравелов 84, ет. 6, ап. 16, тел. 042/2336-31, 0878/780-551, машинен инженер – ДВГ,
автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения, съдебни автотехнически експертизи,
застрахователно дело на МПС.
Радостина Митева Йосифова, Казанлък, ул.
Кайнарджа 22, ет. 1, ап. 1, тел. 0889/809-439,
машинен инженер – ДВГ, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна автотехническа
експертиза.
Росица Тодорова Цветкова, Казанлък, ж.к.
Изток, бл. 12, ет. 8, ап. 29, тел. 0431/7-76-12,
0888/29-33-85, тех нологи я и организаци я на
автомобилния транспорт, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна автотехническа
експертиза.
Руска Желева Няголова, Чирпан, ул. Цар
Иван Асен ІІ № 8, тел. 0886/52-19-98, машинен
инженер – транспорт и енергетика, автотехнически експертизи на ПТП, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна автотехническа
експертиза, оценка на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество.
Слави Николаев Николов, Стара Загора, ул.
Цар Иван Асен ІІ № 135, вх. А, ет. 3, ап. 9, тел.
0888/177-887, машинен инженер – автомобилен
транспорт, трактори и кари, съдебна автотехническа експертиза.
Проф. С та н и м и р М и ха й лов К ара пе т ков,
Сливен, к-с Дружба, бл. 27, вх. Б, ет. 1, ап. 3,
тел. 0895/59-01-11, 0889/23-13-49, автотранспорт,
автотехнически експертизи, разследване на ПТП,
теория на автомобила и МПС, физикомеханични
експертизи, механика и механични технологии.
Тихомир А лександров А лександров, Стара Загора, ул. Стефан Караджа 126, ет. 2, тел.
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0887/317-690, машинен инженер – технология и
управление на транспорта, съдебно-технически
експертизи, съдебни автотехнически експертизи.
Тодорка Цанева Петкова, с. Богомилово, ул.
Свобода 1, тел. 042/64-44-88, 0887/60-32-98, транспорт и енергетика – ремонт и експлоатация на
автотранспортна техника, автоексперт-оценител,
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност, криминалистични аспекти при
разкриване на ПТП, застраховане, автомобилно
застраховане и застрахователни измами.
Христо Ганчев Христов, Казанлък, ж.к. Васил
Левски, бл. 46, вх. Б, ап. 29, тел. 0431/7-86-06,
0887/64-92-90, машинен инженер, инженер по
експлоатация и ремонт на БТТ, ДВГ, съдебна
инженерно-техническа експертиза, съдебно-автотехническа експертиза.
Христо Георгиев Влашков, Стара Загора, ул.
Ген. Стефан Тошев, бл. 10, вх. А, ет. 5, ап. 35,
тел. 042/63-90-41, 0887/76-82-25, технология и управление на транспорта, съдебно-автотехническа
експертиза.
5.3. Съдебна компют ърно-тех ническа експертиза
Иван Валентинов Вълчев, Стара Загора, ул.
Света Троица 206, ет. 2, ап. 1, тел. 0889620257, комуникационна техника и технологии, компютърна
техника, съдебна компютърно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Славчо Господинов Кисьовски, Стара Загора,
ул. Граф Николай Игнатиев 27, вх. А, ет. 4, ап. 7,
тел. 042/63-00-90, 0898447473, математик-изчислител, счетоводство, съдебна компютърно-техническа експертиза.
5.4. Съдебна ст роително-тех ническа експертиза
Антон Димитров Тонев, Пловдив, ул. Стоян
Заимов 16, вх. В ап. 20, тел. 032/96-46-60, 0888/7782-93, промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Боряна Веселинова Мънева, Казанлък, ул.
Изток 19, вх. А, ет. 5, ап. 15, Казанлък, ул. Петко
Д. Петков 49, тел. 0888/849441, промишлено и
гражданско строителство, оценка на недвижими
имоти, пълна проектанска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза.
Величка Маринова Монева, Стара Загора, ул.
Васил Левски 95, вх. А, ап. 64, ет. 4, 042/614-844;
0888/86-93-40, техник по геодезия и картография,
съдебни строително-технически експертизи.
Весела Петкова Близнакова, Стара Загора, ул.
Г. С. Раковски 148, ет. 6, ап. 24, тел. 042/64-72-01,
0888/13-56-04, промишлено и гражданско строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, строително-технически експертизи.
Веска Димова Узунова-Кирова, Стара Загора, ул. Отец Паисий 61, вх. 0, ет. 7, ап. 19, тел.
042/62-13-92, 0888/93-75-97, строителен инженер,
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Георги Илиев Илиев, Стара Загора, ул. Васил Левски 89, тел. 042/62-95-36, 0896/68-96-17,
геодезия и картография, оценка на недвижими
имоти, оценка на цели държавни и общински
предприятия, дейности по кадастъра, съдебна
строително-техническа експертиза.
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Генка Андонова Крушева, Чирпан 6200, ул.
Янко Иванов 51, тел. 0416/99-611; 0899/31-75-81,
техник по геодезия и картография, съдебна строително-техническа експертиза.
Господин Стайков Тотев, Стара Загора, ул. Цар
Калоян 4, ет. 4, ап. 14, тел. 042/60-40-10, 0897453758,
геодезия и картография, оценка на земеделски
земи, съдебна строително-техническа експертиза.
Груда Христова Илиева, Стара Загора, ул.
Генерал Гурко 137, вх. Б, ет. 6, ап. 66, тел. 042/2624-42, 0878179497, инженер по хидроенергийно
строителство, оценка на земеделски земи, съдебна
строително-техническа експертиза.
Димитринка Трифонова Денева, Казанлък, ул.
Тюлбенска 62, вх. А, ет. 3, ап. 5, тел. 0431/63-307,
0878319262, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна
строително-техническа експертиза.
Димитър Костадинов Сиреков, Стара Загора,
ул. Цар Калоян 20, вх. В, ет. 1, ап. 73, тел. 042/9800-69, 0888495342, промишлено и гражданско
строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна
строително-техническа експертиза.
Димитър Ненов Орозов, Казанлък, ул. Александър Батемберг 41, вх. В, ет. 3, ап. 22, тел.
0431/6-58-24, 0885253087, геодезия и картография,
правоспособност и дейности по кадастър, пълна
проектантска правоспособност, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза.
Димо Кирев Димов, Стара Загора, ул. Генерал
Гурко 135, вх. Д, ет. 4, ап. 132, тел. 042/62-98-99,
0887538485, хидротехническо строителство, оценка
на машини и съоръжения, съдебна строителнотехническа експертиза.
Арх. Диньо Митев Динев, Стара Загора, ул.
Граф Игнатиев 33, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 0897/9542-25, архитектура, съдебна строително-техническа експертиза.
Добромир Недялков Дерменджиев, Стара
Загора, ул. Иван Асен ІІ № 47, ет. 11, ап. 39,
042/24-93-39, 0897/88-23-361, строителен инженер
по водоснабдяване и канализация, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа
експертиза.
Донка Пеева Тачева, Стара Загора, бул.
Славянски 35, ет. 3, ап. 3, тел. 042/63-48-20, тел.
0889035381, строителен техник, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна
строително-техническа експертиза.
Дончо Милев Дончев, Казанлък, ул. Гладстон
57, вх. В, ет. 5, ап. 62, тел. 0431/7-80-97, 0888/8939-15, техник по геодезия и картография, оценка
на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Евгения Петкова Панова, Стара Загора, ул. Х.
Д. Асенов 18, вх. Б, ет. 4, ап. 13, тел. 042/23-19-93,
0888/09-56-31, промишлено и гражданско строителство, оценка на цели предприятия, съдебна
строително-техническа експертиза.
Живка Колева Кондева, Стара Загора, ул.
Христо Ботев 104, ет. 4, ап. 7, тел. 042/91-94-52;
0888/36-99-41, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими
имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Арх. н.с. Живка Стоянова Кирчева, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 91, ет. 2, ап. 2,
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тел. 042/62-70-42, 0889455913, архитектура, съдебна
строително-техническа експертиза.
Иван Видев Минчев, Стара Загора, ул. Генерал Гурко 137, ет. 6, ап. 16, тел. 042/26-80-58,
0884396983, техник по геодезия и картография,
съдебна строително-техническа експертиза.
Иван Сотиров Иванов, Стара Загора, ул. Българско опълчение 76, ет. 4, ап. 10, тел. 042/68-12-08,
0885908844, 0898667717, строителен инженер по
водоснабдяване и канализация, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза.
Илия Тодоров Пандев, с. Горно Сахране, ул.
Орлик 8, тел. 0431/8-05-42, 0887/89-00-12, строителен инженер по водоснабдяване и канализация,
съдебна строително-техническа експертиза.
Йовко Илиев Йовчев, Стара Загора, ул. Г.
С. Раковски 65, тел. 042/64-40-62; 0887/99-55-63,
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, съдебни строително-технически експертизи.
Камен Данчев Йорданов, Стара Загора, кв.
Три чучура – север, бл. 64, вх. А, ап. 33, тел.
042/614-849, 0885/29-69-89, техник по геодезия,
строителство и картография, съдебна строително-техническа експертиза.
Марийка Георгиева Петкова, Чирпан, ул.
Христо Ботев 30А, тел. 0416/93-904; 0416/99-611;
0887/265-074, техник по геодезия и картография,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски
земи, съдебна строително-техническа експертиза.
Мария Вълева Генова, Стара Загора, ул. Княз
Александър Батенберг 32, вх. А, ет. 5, ап. 13, тел.
042/64-86-81, 0886/870-145, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти,
съдебна строително-техническа експертиза.
Мария Михайлова Пашалова, Казанлък, ул.
Трапезица 1, вх. А, ет. 3, ап. 5, тел. 0431/8-18-07,
0897678122, геодезия и картография, оценка на
земеделски земи, опазване на околната среда,
съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.
Милена Стойчева Димитрова, Стара Загора,
бул. Славянски 6, вх. 0, ап. 8, тел. 042/614-842;
0889/36-33-11, промишлено и гражданско строителство, геодезия и картография, съдебна строително-техническа експертиза.
Надка Цанова Пиперова, Стара Загора, ул. Братя Жекови 31, вх. А, ет. 4, ап. 26, тел. 0898778222,
геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.
Николай Нанев Николов, Стара Загора, ул.
Граф Игнатиев 17, вх. В, ап. 64, 042/25-81-73,
0888/42-60-91, пътно строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа
експертиза, строителен надзор и инвеститорски
контрол.
Пенка Пеева Русинова, Казанлък, кв. Васил
Левски, бл. 15, ап. 2, тел. 0431/80-512, 0888/782796, 0886/59-27-22, промишлено и гражданско
строителство, оценка на недвижими имоти,
пълна проектантска правоспособност, технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, съдебна строително-техническа
експертиза.
Арх. Петър Филипов Влахов, Стара Загора, ул.
Димитър Наумов 96, ет. 2, ап. 3, тел. 042/603-640,
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0888/61-11-68, архитектура, съдебна инженернотехническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза.
Райна Георгиева Русева, Стара Загора, ул. Св.
Княз Борис 23, вх. А, ет. 8, ап. 63, тел. 042/63-0009, 0887/626-544, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна
строително-техническа експертиза.
Росица Иванова Шумарева, Казанлък, ул.
Малуша 2, тел. 0431/86-460; 0888/21-06-20, промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза.
Румяна Лалева Присадашка, Стара Загора, ул.
Майор Кавалджиев 85, ап. 19, ет. 4, 042/62-93-18;
0888/475-818, промишлено и гражданско строителство – констукции, оценка на недвижими имоти,
съдебна строително-техническа експертиза.
Симеон Динев Мангъров, Стара Загора, ул.
Св. Св. Кирил и Методий 52, ет. 11, ап. 44, тел.
042/64-99-55; 0887/013-942, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти,
съдебна строително-техническа експертиза.
Стела Кирилова Бонева, Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 43, ап. 8, ет. 3, тел. 042/63-05-26,
0885/266-755, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на
цели предприятия, икономика на строителството,
съдебна строително-техническа експертиза.
Стефан Минчев Костадинов, Стара Загора,
ул. Георги Байданов 7, вх. Б, ет. 2, ап. 16, тел.
042/23-43-05, 0888/69-35-74, техник по строителство
и архитектура, съдебна строително-техническа
експертиза.
Стефка Димитрова Гавраилова, Стара Загора,
ул. Хаджи Димитър Асенов 133, вх. 1, ет. 3, ап. 1,
тел. 0888/68-32-62, строителен инженер – технология на строителството, оценка на недвижими
имоти, оценка на цели предприятия, съдебна
строително-техническа експертиза.
Стоян Христов Георгиев, Казанлък, ж.к. Изток, бл. 33, вх. В, ет. 7, ап. 60, тел. 0431/8-95-23,
0888222274, хидротехническо строителство, оценка
на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа
експертиза.
Стоянка Йорданова Манолчева-Николова,
Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 17, вх. В, ет. 5,
ап. 64, тел. 042/25-81-73, 0886/736-307, пътно строителство, оценка на цели предприятия, оценка
на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Тодор Георгиев Николов, Стара Загора, ул.
Арх. Христо Димов 12, вх. 0, ет. 4, ап. 10, тел.
042/62-51-99, 0888/93-75-60, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, дейности по
кадастъра, пълна проектантска правоспособност,
съдебна строително-техническа експертиза.
Тодорка Димитрова Маринова, Казанлък, ул.
Войнишка 46, вх. А, ап. 9, 0431/7-92-56, 0899/8132-75, промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти, експерт-оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата, пълна проектанска правоспособност,
съдебна строително-техническа експертиза.
Юлий Велков Кайряков, Стара Загора, ул.
Васил Априлов 2, тел. 042/63-95-52, 0888961472,
инженер по хидроенергийно строителство, оценка

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

на машини и съоръжения в сферата на строителството, оценка на недвижими имоти, съдебна
строително-техническа експертиза.
5.5. Съдебна пожаротехническа
експертиза
Петко Вълков Белчев, Стара Загора, ул. Братя
Митови 6, тел. 042/23-14-14, 0898/72-61-64, пожарна
и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.
Красимир Веселинов Георгиев, Стара Загора,
ул. Цар Иван Асен ІІ № 44, ет. 4, ап. 14, тел.
042/64-10-44, 0898/70-21-25, пожарна и аварийна
безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. С ъдебно - ен т омолог и ч на експертиза
Диана Джанкова Славова, Стара Загора,
ул. Армейска 11, тел. 042/66-42-99, 0887/90-2002, биолог-ентомолог, съдебно-ентомологична
експертиза, съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1 . С ъ д е б н о -х и м и ч е с к а е к с п е р т и з а
Руен Петров Павлов, Стара Загора, кв. Казански, бл. 21, вх. А, ет. 13, ап. 99, тел. 042/6707-56, 0889/267-537, химия, съдебно-химическа
експертиза, съдебна физико-химична експертиза.
Христина Минчева Бъчварова-Митева, Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 92, ап. 2, тел.
042/610-701, 0887/899-536, инженер-химик, оценка
на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и технологията на пластмасите, съдебно-химическа експертиза, съдебна физикохимическа експертиза, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Цветелина Танева Танева, Стара Загора, кв. Три
чучура, бл. 27, вх. Г, ет. 2, ап. 82, тел. 0885/44-6596, химия, съдебно-химическа експертиза, съдебна
физико-химична експертиза, съдебно-физическа
експертиза.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. С ъ де бн а в е т ери н арномед и ц и нска експертиза
Доц. д-р Атанас Тодоров Стоянов, Стара Загора,
ул. Братя Жекови 38, вх. А, ап. 33, тел. 0889/111-365,
ветеринарна медицина, кандидат на ветеринарномедицинските науки, ветеринарномедицинско
законодателство, съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
Генади Станчев Ганчев, Стара Загора, ул. Братя
Жекови 38, вх. А, ет. 6, ап. 54, тел. 042/65-41-22,
тел. 0888/22-82-52, ветеринарна медицина, съдебна
ветеринарномедицинска експертиза.
Георги Димитров Бързев, Стара Загора, ул.
Граф Игнатиев 17, вх. А, ет. 3, ап. 5, тел. 0888/564386, зооинженер (оценки на коне и селскостопанско имущество), съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
Дияна Иванова Владова, Стара Загора, ул.
Генерал Столетов 127, ет. 1, ап. 1, тел. 042/98-2064, 0887095947, ветеринарна медицина, съдебна
ветеринарномедицинска експертиза.
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Димитър Любомиров Костов, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 2, вх. А, ет. 5,
ап. 34, тел. 042/699-648, 0887095917, ветеринарна
мед и ц и на, с ъдебна ве т ери нарномед и ц и нск а
експертиза.
Елена Николова Сиракова-Ганчева, Стара Загора, ул. Васил Левски 75, вх. Б, ет. 1, ап. 13, тел.
042/65-41-22; 0887/605-810, ветеринарна медицина,
съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Петко Танев Карушков, Стара Загора, кв. Самара 3, бл. 6, вх. 0, ет. 3, ап. 8, тел. 0888/60-54-54,
зооинженер, планиране и евроинтеграция, оценка
на стопанско имущество, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Росица Колева Раевска, Казанлък, ул. Д-р
Петър Берон 21, тел. 0431/8-87-84, 0886/92-03-35,
зооинженер, съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Ангел Иванов Пройков, Стара Загора, бул.
Руски 1, вх. Е, ет. 2, ап. 29, тел. 0878836404,
и н женер -а г р оном, с ъдебна а г р о т ех н и че ск а
експертиза.
Антонина Иванова Пройкова-Пещерска, Стара
Загора, ул. Боруйград 16, ап. 6, тел. 042/24-05-04,
042/62-22-89, 0888588106, инженер-агроном, полевъдство, оценител на земеделски земи, педагог,
регионално планиране, съдебни агротехнически
експертизи.
Ст.н.с.к.н. Васил Николов Базитов, Стара
Загора, бул. Руски 41, ет. 2, ап. 6, тел. 0886/72-8702, агроном-растениевъд, оценка на частни земи,
гори и имущество в България, на земеделски земи
и трайни насаждения, съдебна агротехническа
експертиза.
Георги Иванов Лесев, с. Овощник, ул. Пирин
16, тел. 0995/49-23-11, агроном- полевъд, оценка на
земеделски земи и трайни насаждения, съдебна
агротехническа експертиза.
Желязка Петрова Заркова, Чирпан, ул. Георги
Димитров 71, вх. Б, ет. 5, ап. 19, тел. 0889551153,
агроном лозаро-градинар, оценка на земеделски
земи, съдебна агротехническа експертиза.
Иван Стоилов Митров, Стара Загора, ул. Антон
Марчин 1, вх. Г, ет. 7, ап. 9.1, тел. 042/62-89-48,
0888/30-31-16, 042/60-23-30, инженер-агроном,
еколог, растителна защита, съдебни агротехнически експертизи.
Катя Тахова Стойкова, Казанлък, ул. Цар Иван
Шишман 19, вх. Б, ет. 3, ап. 22, тел. 0431/64-221,
0898633292, агроном-полевъд, оценител на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.
Маргарита Желязкова Тенева, Стара Загора,
бул. Славянски 8, вх. Б, ет. 7, ап. 46, тел. 042/6308-21, 0878/21-19-22, 0883/400-514, 0895/427-459,
инженер-агроном, оценка на недвижими имоти,
оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.
Мариана Атанасова Хаджиева, Казанлък, ул.
Княз Александър Батенберг 111, вх. Б, ет. 4, ап. 29,
тел. 0431/88-505; 0896/88-00-61, агроном лозароградинар, съдебна агротехническа експертиза.
Марияна Любомирова Людсканова, Казанлък,
ул. Цар Освободител 2, ет. 2, ап. 6, тел. 0431/747-07, 0884432767, агроном-лозаро-градинарство,
оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.
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Цочо Колев Лалев, Чирпан, ул. Волга 12, тел.
0416/970-53; 0894/367-106, агрономство, растениевъдство, фитопатология, съдебна агротехническа
експертиза, съдебна ентомологична експертиза.
9. Други съдебни експертизи
Д и я на Мари нова К а нева, С тара За г ора,
ул. Христо Ботев 124, вх. В, ет. 4, ап. 82, тел.
0897338744, социални дейности, управление на
социални услуги за деца и семейства, работа с
деца в ситуация на домашно насилие, работа с
деца, преживели сексуално насилие, превенция
на трафик на жени чрез подкрепа на професионалната реализация, социална работа с деца и
семейства, приемна грижа на деца.
Иванка Славчева Пакиданска, София 1000,
ул. Трапезица 6, ет. 1, офис 4, тел. 02/988-53-11;
0887/30-24-14, индустриална собственост и оценка
на нематериални активи (марки, патенти, дизайн,
лицензионни договори и договори за ноу-хау,
авторски права и др.).
Иванка Станева Господинова, Раднево, ул.
Тунджа 2, вх. Б, ет. 5, ап. 20, тел. 0417/8-43-75,
0885/547-435, финанси, експертни оценки за остойностяване на леки автомобили и калкулация
на щети, оценка на стопанско имущество.
Любомир Тонев Пировски, Стара Загора,
кв. Три чучура, бл. 80, вх. В, ет. 2, ап. 38, тел.
042/62-21-33, 0886728143, фармация, оценка на
оборотни и дълготрайни активи, фармакология, биотехнология, технология на лекарствата
и билките.
Милена Петкова Андонова, Чирпан, ул. Вълко и Кабаиван 5, тел. 0416/9-23-73, 0887/66-25-38,
специална педагогика, детска педагогика, мени
джмънт на социални и педагогически организации.
Пенка Недева Бойчева, Стара Загора, ул. Г.
С. Раковски 66, вх. 0, ап. 3, ет. 2, тел. 0886/3514-87, педагогика и психология, защита правата
на подрастващите.
Пепа Желева Пеева, Стара Загора, ул. Милин
камък 24, ет. 3, ап. 3, тел. 042/64-01-06, 0887/346644, икономист-застраховател, оценка на стопанско имущество, калкулиране на щети по МПС.
Петър Николов Косев, Казанлък, ул. Хан Крум
11, вх. А, ет. 3, ап. 5, тел. 0431/62-332, 0888934477,
финансово, кредитно и застрахователно дело,
трудово право, социално и здравно осигуряване,
мениджър в социалната дейност.
Славена Динева Грънчарова, Стара Загора, ул.
Христо Ботев 69, вх. В, ет. 5, ап. 85, тел. 0878/939113, екология и опазване на околната среда, оценка
на стопанско имущество, икономика.
Стойка Иванова Стоева-Димова, Стара Загора, ул. Арх. Христо Димов 26, вх. 0, ап. 13,
тел. 042/27-82-62, 0898/77-15-32, инженер-химик,
безопасност на труда.
Тихомир Митев Трифонов, Стара Загора, бул.
Цар Симеон Велики 127, вх. Г, ет. 7, ап. 20, тел.
0899/541-617, инженерна геоекология, екология,
здравословни и безопасни условия на труд, безопасност и охрана на труда в областта на енергетиката и строителството.
Цветанка Георгиева Стоянова, Стара Загора,
ул. Ген. Стефан Тошев 8, вх. А, ет. 6, ап. 34, тел.
0895/76-85-44, техник по строителство и архитектура, оценка на стопанско имущество.
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За съдебния район на Кърджалийския окръжен и
административен съд
1. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Николай Димитров Маринов, Кърджали, ул.
Екзарх Йосиф 5, ап.13, тел. 0361/68221; 0885785190,
e-mail: doc_marinov@abv.bg, съдебна медицина.
Ди яна Йорданова Ролева, Кърд жа ли, ул.
Стадионска, бл. 11, вх. Б, ап. 18, тел. 0361/20684,
0887001348, акушерство и гинекология.
Емилия Иванова Будева, Кърджали, кв. Резбарци, ул. Митко Палаузов 1, тел. 0888672838, e-mail:
emilia.budeva@еmail.bg, акушерство и гинекология.
Румяна Методиева Ангелова-Илиева, Кърджали, ул. Христо Ботев 1, ап. 4, тел. 0886610167,
вътрешни болести, ТЕЛК.
Мая Иванова Кичева, София, ул. 6 септември
2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887575365, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0888829010, ДНК
анализ със съвременни молекулярно-биологични
техники и идентификация.
1.1. К лас „С ъдебномед и ц и нск а
експертиза за установяване на родителския произход“
Мая Иванова Кичева, София, ул. 6 септември
2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887575365, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0888829010, ДНК
анализ със съвременни молекулярно-биологични
техники и идентификация.
1. 2 . К л а с „С ъ д е б н о м е д и ц и н с к а е к с пертиза за идентификация на човек“
Мая Иванова Кичева, София, ул. 6 септември
2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887575365, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0888829010, ДНК
анализ със съвременни молекулярно-биологични
техники и идентификация.
2. Клас „Съдебномедицинска експертиза на
психичното състояние“
Дамян Йорданов Гетев, Кърджали, ул. Добрич 44, тел. 0886272503, e-mail: getev@mail.bg,
психиатрия.
Диана Николова Пеева, Кърджали, ул. Ген. Вл.
Стойчев (Искра) 15, вх. А, ап. 7, тел. 0361/62691,
e-mail:dr_peeva@abv.bg, психиатрия.
Димитрийка Димитрова Дъгова, Кърджали, ул.
Росица 5, вх. А, ап. 4, тел. 0361/62691, 0361/84722,
0885141626, психиатрия.
Анка Георгиева Вършилова, Кърджали, ул.
Отец Паисий 2, вх. А, ап. 7, тел. 0361/28248,
0361/61622, 0888935554, e-mail: varshilova@kardjali.
com, психиатрия.
Георги Пейков Велковски, Кърджали, кв.
Възрожденци, бл. 26, вх. Г, ап. 52, тел. 0361/883
40, 0886272507, психиатрия.
Николинна Здравкова Узунова, Кърджали,
бул. Беломорски 54, вх. Г, ап. 72, тел. 0361/62691,
0361/82462, 0889814834, психиатрия.
Поля Христова Базлянкова, Кърджали, ул.
Кирил и Методий 18, тел. 0361/62691, 0361/84020,
0885837504, психология.
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Дарина Ваньова Атанасова, Кърджали, бул.
Беломорски 75, тел. 0361/62691, 0887581668, психиатрия.
Татяна Маринова Дикова, Кърджали, ул. Пети
септември, бл. 44А, вх. А, ап. 14, тел. 0889610475.
Розалия Гошева Рангелова, Кърджали, кв.
Байкал, ул. Златица 9, ет. 2, тел. 0361/62715,
0889903682, e-mail:rrangelova80@abv.bg, психиатрия.
Десислава Красимирова Борисова, Кърджали,
ул. Осми март 19, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 0361/67655,
0899305895, психиатрия.
Катя Христова Арачева, Кърджали, ул. Ген.
Чернозубов 32, тел. 0878788464, психиатрия.
3. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Гергана Делчева Добруджалиева, Кърджали,
бул. Тракия 23, вх. Г, ет. 2, ап. 27, тел. 0888781965,
счетоводна отчетност; притежава разрешително
за достъп до класифицирана информация с ниво
„Секретно“.
Делчо Николов Тенев, Момчилград, ул. Ив.
Вазов 8, тел. 03631/2388, счетоводител.
Добринка Атанасова Перчинска, Кърджали,
ул. Ген. Чернозубов 22, тел. 0361/889 79, 0361/629
55, 0886740904, счетоводна отчетност.
Иван Тодоров Демерджиев, Кърджали, ул.
Булаир 7, вх. 1, ап. 1, тел. 0888679734, счетоводна
отчетност, лицензиран оценител на недвижими
имоти и на земеделски земи.
Димитрия Георгиева Чакърова, Кърджали, ул.
Волга 2, бл. Здраве, вх. 1, ап. 4, тел. 0361/62555,
0886097748, счетоводна отчетност.
Руси Кирилов Виденов, Кърджали, ул. Добрич
24, тел. 0361/28214, 0361/61282, 0899593890, e-mail:
vidi_r@abv.bg, счетоводство и контрол; притежава
разрешително за достъп до класифицирана информация с ниво „Секретно“.
Изабела Константинова Николова, Кърджали,
бул. Сан Стефано 30, вх. Г, ап. 28, тел. 0361/27091,
0887210575, e-mail: izabela.nikolova@abv.bg, икономист.
Дора Златева Милева, Кърджали, ул. Хан
Аспарух 5, вх. А, ап. 12, тел. 0886975389, e-mail:
dora.mileva@abv.bg, икономика на търговията.
Иван Димов Назъров, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 60, вх. Д, ап. 95, тел. 0361/283 40,
0887430341, икономика и търговия, лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Йорданка Тончева Кавръкова, Кърджали, бул.
Тракия 23, вх. Г, ет. 4, ап. 31, тел. 0361/52641,
0899943033, икономист-счетоводител, икономика
на вътрешната търговия.
Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, ул.
Иларион Макариополски 2, тел. 0878909592, e-mail:
macrabil@bvrdenis.net; икономист-счетоводител,
банково дело, експерт – оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител
на недвижими имоти; оценка на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения.
Светла Владкова Живанкина, Бургас, ул. Св.
Патриарх Евтимий 102, ап. 15, тел. 056/815422,
0888216089, икономика и управление на селското
стопанство, финансов контрол.
Хафизе Неджатин Хасан, Кърджали, кв. Студен кладенец, ул. Перперикон 8, тел. 0361/28847,
0889679581, икономика, оценка на стопанско
имущество.
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Райчо Тодоров Капсъзов, Момчилград, ул. Г.
Бенковски 1, вх. А, ет. 2, ап. 3, тел. 03631/7128;
0887010926, икономист-счетоводител.
Тодорка Костадинова Христова, Кърджали, кв.
Възрожденци, бл. 40, вх. В, ап. 43, тел. 0361/27603;
0887992477, счетоводство и контрол.
Людмил Димитров Александров, с. Резбарци,
ул. Осми март 9, тел. 0885398924, e-mail: odit_mg@
mail.bg, счетоводство и контрол.
Емилия Пейчева Александрова, с. Резбарци,
ул. Осми март 9, тел. 0889610757, e-mail: lia1967@
abv.bg, финанси и кредит.
4. К лас „Съдебни ин женерно-тех ническ и
експертизи“
4.1. С ъдебна и н женерно - т ех н и че ска експертиза
Константин Йорданов Самушев, Кърджали,
ул. Ген. Чернозубов 6, ет. 2, ап. 3, тел. 0887719626,
e-mail: samushev@abv.bg, електромашинен инженер, двигатели с вътрешно горене, минна електромеханика, автоматизация на производството,
лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Васил Танев Стайков, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 2, вх. В, ап. 68, тел. 0361/84955, 0889190076,
e-mail: mediator_vs@abv.bg, експерт по радиоелектронна техника; експерт по криминалистика.
4.2. Съдебна автотехническа експертиза
Вълчо Димитров Димитров, Кърджали, ул.
П. К. Яворов 14, тел. 0361/24383, 0887412157,
0885266288, автомобилен транспорт, трактори и
кари, лицензиран оценител на недвижими имоти
и машини и съоръжения.
Дончо Стойнов Драганов, Кърджали, бул. Беломорски 54, вх. Б, ет. 5, ап. 31, тел. 0361/84672,
0897458945, e-mail: doncho.draganov@gmail.com,
машинен инженер – двигатели с вътрешно горене,
лицензиран оценител на недвижими имоти и на
машини и съоръжения, автоексперт-оценител.
Иван Димитров Чанков, Кърджали, кв. Гледка, ул. Тина Киркова 18, тел. 0887319915, e-mail:
inmi@abv.bg, оценка на щети по МПС.
Инж. Петър Танев Ценов, Димитровград, ул.
Захари Зограф 32-А-18, тел. 0886837329, e-mail:
peter_cenov@abv.bg, машинен инженер.
4.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Пенчо Йорданов Стоев, Кърджали, ул.
Отец Паисий, бл. 2, вх. 2, ап. 22, тел. 0361/87417,
0887583360, e-mail: penchostoev@abv.bg, машинен
инженер по технология на машиностроенето,
лицензиран оценител на търговски дружества,
недвижими имоти и машини и съоръжения.
Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Студентска
1, тел. 052/383466, 0898348374, технология на металите и металообработването.
4.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Васил Георгиев Тодоров, Кърджали, ул. Миньорска 1, бл. Енерго, вх. 2, ап. 1, тел. 0361/60359,
0361/56056, 0886330009, компютърен специалист.
4.5. Съдебна ст роително-тех ническа експертиза
Благовеста Ангелова Янева, Кърджали, ул. Раковска 13, тел. 0887856219, e-mail: blagоvestajaneva@
dbv.bg, строителен инженер по промишлено и
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гражданско строителство (ПГС), лицензиран
оценител на недвижими имоти и на машини и
съоръжения.
Веска Вълкова Димитрова, Кърджали, ул. Ген.
Делов 7, бл. Младост 1, ап. 114, тел. 0888907156,
e-mail: veska1953@abv.bg, строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Георги Тодоров Илиев, Кърджали, ул. Раковска
28, ап. 4, e-mail: gti08@abv.bg, тел. 0361/89447 и
0878262955, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство (ПГС).
Инж. Димитрия Иванова Димитрова, Кърджали, ул. Калоян 5, вх. А, ап. 3, тел. 0361/65262,
0887414485, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Донка Иванова А ндонова, Кърджали, ул.
Сан Стефано 14, бл. Рила 2, вх. А, ап. 8, тел.
0361/86569, 0361/67540, 0889523064, e-mail: savcоn@
abv.bg, строителен инженер – пътно и мостово
строителство, лицензиран оценител на недвижими
имоти, експерт – оценител на земеделски земи и
подобренията върху тях.
Илия Запрянов Запрянов, Кърджали, ул. Люлин
11, бл. Бреза 4, вх. Б, ап. 17, тел. 0887312123, строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
Инж.Румяна Михайлова Видинска, Кърджали,
ул. Драва 6, тел. 0361/85861, 0886740989, e-mail:
r_vidinska@abv.bg, промишлено и гражданско
строителство – конструкции.
Инж. Димитър Илиев Димитров, Кърджали, ул. Калоян 5, вх. А, ап. 3, тел. 0361/61691,
0888454765, инженер по геодезия, фотограметрия
и картография.
Стайко Димитров Стайков, Кърджали, кв.
Възрожденци, бл. 52, вх. В, ап. 45, тел. 0886445557,
e-mail: staykow_s@abv.bg, геодезия, фотограметрия
и картография.
Стефан Георгиев Събев, Кърджали, ул. Дружба 19, e-mail: garant_invest@mbox.infotel.bg, тел.
0361/65171, 0887871135, икономист по строителството; професионален бакалавър по разработване
на полезни изкопаеми.
Татяна Ангелова Янева, Кърджали, ул. Раковска
13, тел. 0361/86859, 0885516393, 0893392519, e-mail:
tatyana_yaneva@abv.bg, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Георги Иванов Карабашев, Кърджали, ул. Славянска 19, тел. 0889890440, e-mail: gkarabashev_kj@
abv.bg, ст роителен ин женер по т ранспортно
строителство.
Лиляна Василева Вълчева, Кърджали, ул. Ген.
Чернозубов 10, ет. 1, ап. 1, тел. 0887244028, строителен инженер по хидротехническо строителство.
Митко Филипов Колев, Кърджали, ул. Славянска 29, тел. 0361/62232, 0886740413, строителен
инженер по транспортно строителство.
Емил Атанасов Янев, Кърджали, бул. Тракия
23, бл. Нов живот, вх. Д, ет. 1, ап. 34, e-mail: qnew@
abv.bg, тел.0361/65116, 0887989309, промишлено и
гражданско строителство – технология, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Георги Костов Костов, Кърджали, кв. Веселчане, ул. Мургаш, бл. 6, вх. А, ет. 4, ап. 13, тел.
0887333435, архитектура.
Инж. Валентина Викторова Стойчева, Кърджали, ул. Васил Априлов 2, бл. ИТР, ап. 23,
тел. 0361/84776; 0878761240, e-mail: vesdiva@abv.bg,
ПГС, независим оценител на недвижими имоти.
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Виолета Цветанова Тунч, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 52, вх. Г, ет. 2, ап. 60, тел. 0887317423,
строителство и архитектура.
Иван Тодоров Демерджиев, Кърджали, ул.
Булаир 7, вх. 1, ап. 1, тел. 0888679734, счетоводна
отчетност, лицензиран оценител на недвижими
имоти и на земеделски земи.
И н ж. А н т он Д и м и т ров Тонев, П ловд и в,
ул. Стоян Заимов 16, вх. В, ет. 7, ап. 20, тел.
032/964660, 0888778293, e-mail: atonev@mbox.isbg.net, строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Митко Георгиев Синабов, Кърджали, бул.
Беломорски 46, бл. Простор 1, вх. А, ет. 2, ап. 6,
тел. 0885734009, e-mail:msinabov@mail.bg, строителен инженер по водоснабдяване и канализация,
инженер по противопожарна охрана и техника.
4.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза
Митко Георгиев Синабов, Кърджали, бул.
Беломорски 46, бл. Простор 1, вх. А, ет. 2, ап. 6,
тел. 0885734009, e-mail:msinabov@mail.bg, строителен инженер по водоснабдяване и канализация,
инженер по противопожарна охрана и техника.
5. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева, София, ул. 6 септември
2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887575365, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0888829010, ДНК
анализ със съвременни молекулярно-биологични
техники и идентификация.
6. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
6.1. С ъдебна а г р о т ех н и че ск а експертиза
Митко Бойков Младенов, гр. Ардино, ул. Иван
Вазов 23, тел. 0889912806, горско стопанство.
Иван Тодоров Демерджиев, Кърджали, ул.
Булаир 7, вх. 1, ап. 1, тел. 0888679734, счетоводна
отчетност, лицензиран оценител на недвижими
имоти и на земеделски земи.
7. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Милен Костов Камарев, Кърджали, ул. Сан
Стефано 26, бл. Радио и телевизия, вх. Б, ет. 3,
ап. 6, тел. 0361/876 64, 0886712083, археология, експерт – оценител на архитектурно и археологическо
наследство и културно-историческо наследство.
8. Клас „Други съдебни експертизи“
Стефан Георгиев Събев, Кърджали, ул. Дружба 19, e-mail: garant_invest@mbox.infotel.bg, тел.
0361/65171, 0887871135, икономист по строителството; професионален бакалавър по разработване
на полезни изкопаеми.
Валентин Желязков Желязков, бул. Беломорски 54, бл. Младост 2, вх. Г, ап. 82, тел. 0361/86949,
0888203426, златарство, ювелирство.
Мая Иванова Кичева, София, ул. 6 септември
2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887575365, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0888829010, ДНК
анализ със съвременни молекулярно-биологични
техники и идентификация.
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За съдебен район на Хасковския окръжен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Валентин Маринов Мишков, Хасково, бул.
Илинден 57, п.к. 6300, тел. 038/62-53-43,0898/701924,
0887 758 707, физикохимични, дактилоскопни,
трасологически, балистически, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
Тодор Славчев Тодоров, Димитровград, ул. Кирил и Методий 3, ап. 5, п.к. 6400, тел. 0391/6-67-37,
0886/824-865, експерт-криминалист, графически,
дактилоскопни, трасологически, балистически,
техническо изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев, Хасково, ул. Дунав 13 – 15, вх. А, ет. 6, ап. 47, тел. 038/658-629,
0888/200-385, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични
експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Хрис т о Д и м и т ров Е ленск и, Х асково,
„МБАЛ“ – АД, п.к. 6300, тел. 66-53-51 и 0888/499495, съдебна медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев, Харманли,
п.к. 6450, ул. Бенковска 16, тел. 0888/935559, лекар-ординатор, специалност „Хирургия“.
Д-р Михаил Крумов Икономов, Хасково , ул.
Стара планина 6 – 12, вх. А, п.к. 6300, нервни
болести и трудово-лекарска експертиза на нервните заболявания, тел. 038/62-52-51 , 0885 55-28-56.
Мая Иванова Кичева, София, п.к. 1000, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма „Проген“ – ООД),
тел. 0887 575365, д-р по биохимия – специалност
„Молек ул я рна и фу н к ц иона л на биох и м и я“,
квалификация – „Биохимия – ензимен анализ,
хроматографски и електрофоретични техники за
разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични
техники за детекция, фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма „Проген“ – ООД), тел.
0888 829010, специалист молекулярна биология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Йордан Павлов Михайлов, Хасково, Психодиспансер, п.к. 6300, тел. 038/66-88-50,0887/ 557-327,
психиатър.
Гергана Веселинова Мургова-Георгиева, Харманли 6450, кв. Изгрев, бл. 304-4, вх. Б, ап. 52,
тел. 0373 88739, моб. Тел. 0887 927121, специалност
психология.
Стефка Ангелова Дойкова, Димитровград, ул.
Цар Борис І, бл. 4, вх. А, ап. 9, ет. 4, п.к. 6400,
тел. 0899149958, експерт по психиатрично-психологични експертизи.
Ва лентина Иванова Панагонова-Тянкова,
Хасково, п.к. 6300, бул. В. Левски 26, вх. Г, ет. 4,
ап. 48, моб. тел. 0887/ 702-117, специалист по
психиатрия.
Мария Стоянова Кирева, Хасково, кв. Бадема,
бл. 29, вх. А, ап. 38, тел. 0894 391619, психологконсултант.
4. Клас „Съдебно-икономическа експертиза“
Елмон Жирай Дайлерян, Хасково, ул. Македония 9, п.к. 6300, тел. 038/62 46 61, 0888/302-952,
038/62 46 61, икономист-счетоводител, специалност
„Счетоводна отчетност“, експерт – оценител на
недвижими имоти.
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Мария Лукова Цанева, Хасково, ж.к. Орфей
38-Б-55, п.к. 6300, тел. 038/644-226, 0888/824-980,
0878/802-100, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева, Хасково, ул. Единство
27, вх. А, ап. 2, ет. 1, п.к. 6300, тел. 038/628-518,
0889/225-198, съдебно-счетоводни и икономически
експертизи.
Руска Милкова Кръстева, Хасково, ж.к. Орфей,
бл. 3, вх. А, ет. 8, ап. 71, п.к. 6300, тел. 038/620052, 0886/952-787, счетоводител.
Снежанка Ненкова Ненкова, Хасково, ул.
Единство 17, ет. 1, ап. 1, п.к. 6300, тел. 038/6626-17, счетоводител.
Костадинка Георгиева Ненова, Харманли, ул.
Ал. Стамболийски 89а, п.к. 6540, тел. 0888/366-114,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Калинка Господинова Иванова, Хасково, кв.
Бадема, бл. 6, вх. А, ап. 1, п.к. 6300, тел. 038/667450, 0898/319-983, икономист-счетоводител.
Мими Делчева Иванова, Димитровград, ул.
Кирил и Методий, бл. 6, ап. 3, тел. 0391/2-77-87,
0899/511-145, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова, Харманли,
п.к. 6540, ул. Н. Господинов 1, тел. 0373/8-45-75,
експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Райчева Крайчева, Харманли 6450, кв.
Тракия, бл. 16, вх. Б, ап. 16, тел. 0373/82748, специалист „Счетоводство и контрол“ и „Финанси“.
Елеонора Данаилова Пенчева, Хасково 6300,
ул. Булаир 27 – 29, вх. А, ап. 35, икономист-счетоводител.
Калин Александров Найденов, Хасково, ул.
Г. Кирков 86, ап. 4, п.к. 6300, тел. 038/62-25-02,
0887 /089-023, счетоводни и общоикономически
експертизи.
Димитър Методиев Топалов, Хасково, ж.к.
Орфей 14-А- 68, п.к. 630 0, тел. 038/64-46 - 65,
0887/983-670, финансово-счетоводни експертизи.
Красимир Димов Грозев, Свиленград, ул.
Отец Паисий 8А, п.к. 6500, тел. 0888/930-400,
експерт съдебно-счетоводни, финансово-ценови и
автотехнически експертизи, съдебно-митнически
експертизи.
Дарина Димова Димова, Хасково, ул. Ком 4,
вх. А, ап. 12, п.к. 6300, тел. 038/620-048, 0885/700780, финансово-счетоводни експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски
извор, област Хасково, п.к. 6420, ул. Желю Дяков
6, тел. 03936/610, 0898/90-70-12, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов, Хасково, ул. Тимок
65, п.к. 6300, тел. 038/62-53-44, 0886/836-562, магистър по счетоводство и контрол, професионална
квалификация „Съдебно-счетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, ул.
Иларион Макариополски 2, п.к. 6500, тел. 0379/720-80, 0878/90-95-92, икономист-счетоводител,
специалност банки и банково дело.
Стефания Добрева Иванова, Харманли, ул.
Генчо Стоев 4, п.к. 6450, тел. 0373/84094, 0888
134 986, икономист, оценка на държавни предприятия.
Златка Николова Митева, Хасково, ул. Родосто
9, вх. А, ет. 2, ап. 7, п.к. 6300, тел. 038/62 93 68,
0888 10 10 25, икономист-счетоводител.
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Петьо Косев Иванов, Димитровград, ул. Гео
Милев, бл. 20, ап. 8, п.к. 6400, тел. 0391/6-32-02,
0897 2046 58, експерт – оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, инженер-агроном,
специалист маркетинг и мениджмънт.
Елена Атанасова Вълчева, Димитровград, ул.
Простор, бл. 6, вх. Б, ап. 9, п.к. 6400, тел.0391/608-40, специалист ТРЗ.
Таня Иванова Зъмбарова, Хасково, жк. Орфей,
бл. 7-А-38, п.к. 6300, тел. 0887/492-636, ТРЗ.
Любомир Цветков Йотов, София 1124, ж.к.
Яворов, бл. 11, вх. А, партер, ап. 2, тел. 02 846 39
02; 02 846 28 73; 0888 220 716, икономист, специалност „Международни икономически отношения“,
експерт по дела в областта на митническата и
външнотърговска дейност, митнически режим
и процедури, митнически и валутни нарушения
и престъпления, митнически информационни
системи.
Красимира Тенева Тонева, Харманли, ул.
Св. Кл. Охридски 30, п.к. 6450, тел. 0373/83581,
0889/201-508, специалност организация на производството и управление в промишлеността и
международни счетоводни стандарти.
Славяна Христозова Господинова, Харманли,
бул. България 20, бл. 117, ап. 28, п.к. 6450, тел.
0373/83905, 0899/558-551, финансово-икономическа
и стокова експертиза.
Иванка Колева Вълкова, Димитровград 6400,
ул. Гросето 5, ет. 2, ап. 6, експерт по финансовосчетоводни проблеми.
Маринка Василева Кавракирова, Хасково, ул.
Драгоман 39, п.к. 6300, тел. 62-48-46, 0887 906 400,
оценител на машини и съоръжения.
Мариана Димова Ангелова, Димитровград, ул.
Отец Паисий 5 – 1, п.к. 6400, тел. 0885/906-341
и 0898/652-126, експерт по съдебно-счетоводни
и финансови експертизи, оценител на движими
вещи и недвижими имоти и др. активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи,
оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Петър Танев Ценов, Димитровград, ул. Захари
Зограф 32-А-18, п.к. 6400, тел. 0886/837-329, оценител на машини и съоръжения.
Стоянка Михайлова Славова, Хасково, ул.
Дунав 32-А-13, п.к. 6300, тел. 038/63-90-80, 0886 08
99 02, оценител на земеделски земи и подобрения
върху тях, ТРЗ.
Нина Иванова Вълкова, Хасково, ул. Иван Асен
23 – 27, ап. 17, вх. А, п.к. 6300, тел. 038/62-80-87,
експерт по цени на оборотни материални активи.
Иванка Борисова Христова, Хасково, ул.
Брегалница 3 – 5, вх. А, ет. 2, ап. 6, п.к. 6300,
тел. 038/62 02 78, офис 038/63 12 33, 089844 47
41, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Златка Атанасова Христова, Димитровград,
ул. Христо Ботев 38, вх. Е, ап. 4, п.к. 6400, тел.
0391/6-32-02, 0898 804 258, експерт – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Владимир Георгиев Матеев, Хасково 6300, ул.
Сан Стефано 24, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 038/625851, 0888/949-919, инженер по горско стопанство.
Дарина Георгиева Кафтанска, Хасково, ул.
Ветрен 8, ет. 3, ап. 6, тел. 038/629-046, 038/622-170,
038/603-270, 0889/360-010, специалист по банково
дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност
и финансов контрол.
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Димо Иванов Бояджиев, Димитровград, ул.
Цар Симеон 3-А-4, тел. 0391/27239, 0878/119-891,
съдебно-счетоводни и стокови експертизи.
Георги Костов Митрев, Хасково, ул. Одеса
5, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Пламен Димитров Гаджев, Хасково, ул. Стара
планина 6 – 12, вх. А, ет. 3, ап. 12, тел. 038/623533, 0888 202 488, аграрикономист.
Петър Ангелов Венков, Хасково, ул. Светлина
26, п.к. 6300, тел. 3-25-69, 0887/311013, машинен
инженер, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
5. К лас „Съдебни ин женерно-тех ническ и
експертизи“
Петър Ангелов Венков, Хасково, ул. Светлина
26, п.к. 6300, тел. 3-25-69, 0887/311013, машинен
инженер, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов, Хасково, ул.
Атанас Узунов 8, п.к. 6300, тел. 038/65-41-55, 0889
729 142, машинен инженер-електромеханик – минна електромеханика, оценител на машини и
съоръжения.
Христо Асенов Араклиев, Хасково 6300, ул.
Цар Страшимир 19, тел. 038/661-900, 0878/140- 091,
0887/249- 609, спец иа л нос т – с ъобщ и т ел на и
осигурителна техника и системи, квалификация – измерване в кабелни линии и съоръжения,
селищни и магистрални кабелни линии, трафик
в съобщителните системи, обследване на енергийната ефективност на сгради и сертифициране
на сгради.
Антони Иванов Тодоров, Харманли, ул. Т. Каблешков 2, п.к. 6450, тел. 0373/87891, 0889/318-788,
инженер по механизация на горското стопанство,
горската промишленост и дърводобива.
Петко Стоянов Петров, Хасково, ул. Кокиче
16, ап. 4, ет. 2, п.к. 6300, тел. 3-28-41, машинен
инженер и експерт по автотехническа експертиза,
тел. 0898-45-74-97.
Недялко Атанасов Апостолов, Хасково, п.к.
6300, бул. България 45, тел. 0888 68 32 06; 038/62
30 37, двигатели с вътрешно горене.
Христо Генов Русев, Хасково, ул. Одрин 11, п.к.
6300, тел. 0895/558-515- специалист „Двигатели с
вътрешно горене“, автотехнически и оценителни
експертизи.
Станимир Костов Петров, Харманли, ул. Лозенец 7, бл. 48, вх. В, ет. 1, ап. 3, п.к. 6450, тел.
0373/8 41 17, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Василка Ангелова Димова, Хасково, ул. Добруджа 21 – 23, вх. А, ап. 16, п.к. 6300, тел. 3-56-24,
0884 710 348, архитект, оценител на инвестиционни проекти.
Никола Тодев Делчев Хасково, ул. Заря 12,
п.к. 6300, тел. 038/62-02-74, 0888-975-807, инженер-геодезист, проектант, експерт-оценител на
недвижими имоти и сгради – паметници на
културата и земеделски земи.
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Лидия Пенчева Господинова, Хасково, ул.
Стара планина 41 – 45, п.к. 6300, тел. 038/63-17-87,
строителен инженер и оценител на недвижими
имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова, Хасково,
ул. Г. Бенковски 24 – 32, п.к. 6300, тел. 038/664679, 0887 583 424, строителен инженер и оценител
на недвижими имоти.
Татяна Милкова Мирчева, Хасково, ул. П.
Р. Славейков 3, ет. 1, п.к. 6300, тел. 3-57-05 и
0887/66-36-14, строителен инженер по транспортно
строителство, оценител на недвижими имоти,
земеделски земи и трайни насаждения.
Донка Иванова Янчева, Хасково, ул. Г. Кирков
56 – 66, вх. Г, ап. 11, п.к. 6300, тел. 038/65-91-95,
0887/414163, инженер по геодезия, картография и
фотограметрия, оценител на недвижими имоти,
правоспособно лице по кадастъра.
Христо Петров Стоев, Хасково, ул. Граф
Игнатиев 6 – 10, п.к. 6300, строителен техник и
геодезист, оценител на недвижими имоти.
Екатерина Александрова Стоева, Хасково,
ул. Ал. Стамболийски 25, ет. 2, п.к. 6300, тел.
0886 260 190, 60-80-25, инженер – промишлено и
гражданско строителство – конструкции, оценка
на недвижими имоти.
Димчо Стефанов Трендафилов, Харманли,
ул. Димитър Полянов 3, п.к. 6450, моб. Тел.
0886 116 976, строително-технически и оценъчни
експертизи.
Димитрия Минкова Желева, Хасково, ул. Г.
Бенковски 24 – 32, вх. Б, ап. 46, тел. 0896/173-360,
строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Къналиев, Свиленград, ул. Черно море 22, тел. 0888/201-190, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Марияна Христова Иванова, Димитровград, ул.
Чудомир 5, тел. 0391-64022, 0896/861-173, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов, Димитровград, ул. Захари
Зограф 32-А-18, п.к. 6400, тел. 0391/2-59-09, 0878
119 891, оценител на машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Недялко Атанасов Апостолов, Хасково,
бул. България 45, тел. 0888/683-206, инженернотехнически експертизи.
Грозю Иванов Митев, Хасково, ул. Бр. Минчеви 3, тел. 0885 441703, автоекспертизи и оценки.
Василка Стоева Лозева, Харманли, бул. България 49, вх. А, ап. 14, строителен инженер по
промишлено строителство, оценка на недвижими
имоти.
Емилия Димитрова Пенева, Димитровград, ул.
Цар Симеон 12А – 14, тел. 0889/919361, архитект,
проектант.
Любомир Щерев Милушев, Хасково, бул.
България 20, вх. А, ет. 3, ап. 28, тел. 0886 976063.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева, София п.к. 1000, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма „Проген“ – ООД),
тел. 0887 575365, д-р по биохимия – специалност
„Молек ул я рна и фу н к ц иона л на биох и м и я“,
квалификация – „Биохимия – ензимен анализ,
хроматографски и електрофоретични техники за
разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични
техники за детекция, фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.
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7. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Делчо Петров Дойков, Харманли, бул. България, бл. 48, вх. Б, ап. 22, ет. 3, п.к. 6450, тел.
0895/085-050, ветеринарен техник.
Стефан Любенов Вангелов, Хасково, ул. Цар
Симеон Велики 1, п.к. 6300, тел. 038 63 19 07, 0887
94 07 78, агроном, оценител на земеделски земи.
Васил Петров Петров, Харманли, ул. Братя
Миладинови 36, п.к. 6450, тел. 0887 220 897, агроном-полевъд.
8. Клас „Други съдебни експертизи“
Валентина Димитрова Димитрова, Харманли,
бул. Бенковски 5, ет. 2, ап. 8, тел. 0888/638-377,
златар, външнотърговски сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни, изкупуване на
изделия от благородни метали и скъпоценни
камъни, изработка, преработка и ремонт на благородни метали и скъпоценни камъни, продажба
на изделия от благородни метали и скъпоценни
камъни от местно производство и внос.
Мая Иванова Кичева, София п.к. 1000, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма „Проген“ – ООД),
тел. 0887 575365, д-р по биохимия – специалност
„Молек ул я рна и фу н к ц иона л на биох и м и я“,
квалификация „Биохимия – ензимен анализ,
хроматографски и електрофоретични техники за
разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични
техники за детекция, фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.
За съдебния район на Смолянския окръжен и
административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Георги Христов Тодоров, Смолян, бул. България 35, тел. 0301/6 63 40, съдебно-химически
и всички видове криминалистични експертизи.
Румен Стефанов Глухов, Смолян, бул. България
43, тел. 0301/6 63 42, всички видове криминалистични експертизи.
Георги Николов Кюлханов, Смолян, ул. Кольо
Фичето 6, тел. 0301/6 62 54, всички видове криминалистични и съдебни компютърно-технически
експертизи.
Илия Атанасов Поповски, Мадан, ул. Обединение, бл. 3, тел. 0308/3030, криминалистични
експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Евгени Перов Николов, Девин, ул. Родопи 26,
тел. 03041/2526, криминалистични експертизи на
писмени доказателства, трасологични експертизи
и съдебно-химични експертизи.
Здравко Николаев Деспотов, Златоград, ул.
Стефан Стамболов 47, тел. 03071/2250, криминалистични експертизи на писмени доказателства
и трасологични експертизи.
Велизар Огнянов Димитров, Чепеларе, ул.
Христо Ботев 102, тел. 03051/4441, криминалистични експертизи на писмени доказателства и
трасологични експертизи.
Здравко Серафимов Гаджев, Мадан, ул. Република, бл. 22, тел. 0308/3030, криминалистични
експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Митко Иванов Димитров, Смолян, бул. България 41, тел. 0301/6 63 43, трасологични дактилоскопни експертизи.
Панайот Тодоров Чешмеджиев, Смолян, ул.
Братан Шукеров 18, тел. 0301/6 63 43, трасологични дактилоскопни експертизи.
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Митко Дяков Димитров, Смолян, ул. Грудьо войвода 46, тел. 0301/6 63 44, трасологични
дактилоскопни ескпертизи и съдебно-химични
експертизи – концентрация на алкохол в кръв.
Иван Гошев Богданов, Мадан, ул. Обединение,
бл. 3, тел. 0308/3030, трасологични дактилоскопни
ескпертизи.
Светослав Костадинов Бозов, Златоград, ул.
Рожен 1, тел. 03071/2660, трасологични дактилоскопни експертизи.
Антон Емилов Байрактаров, Девин, ул. Техеран 14, трасологични дактилоскопни експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2 .1. С ъ де бномед и ц и нск а експер т иза за установяване на родителския
произход
Николай Гин чев Тюфек чиев, Софи я, ул.
Коста Лулчев 25, ет. 13, ап. 44, адрес за връзка:
София 1000, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма
„Проген“ – ООД), тел. 0888/829010, специалност
„Биохимия и микробиология“, квалификация
„Биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология“.
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит
Рилски 25, ет. 5, ап. 14, адрес за връзка: София 1000, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма
„Проген“ – ООД), тел. 0887/575365, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация „Биохимик, клиничен химик, анализ
на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи“.
2.2. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Николай Гин чев Тюфек чиев, Софи я, ул.
Коста Лулчев 25, ет. 13, ап. 44, адрес за връзка:
София 1000, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма
„Проген“ – ООД), тел. 0888/829010, специалност
„Биохимия и микробиология“, квалификация
„Биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология“.
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит
Рилски 25, ет. 5, ап. 14, адрес за връзка: София 1000, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма
„Проген“ – ООД), тел. 0887/575365, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация „Биохимик, клиничен химик, анализ
на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи“.
3. Клас „Съдебна експертиза на психично
състояние“
3.1. С ъдебно -пси холог и ч на експертиза
Даниела Христова Топова, Смолян, ул. П.
Р. Славейков 6, вх. В, ап. 31, тел. 0301/8 89 84;
0898/722037, социална приложна психология;
съдебна психология.
Емили я Младенова Кръстева, Златоград,
област Смолян, ул. България 70, тел. 03071/5047,
0894744434, социа лна прилож на психологи я,
психолог.
Толя Вълчева Узунова-Грудева, Смолян, ул.
Дичо Петров 4, дом. 0301/8 15 21, 0878/163471,
психология, военна психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Стойка Георгиева Найденова, Смолян, ул.
Момина скала 4, вх. Б, ап. 1, сл.тел. 0301/6 04
73; 0888/837518, народно стопанско планиране.
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Симеон Радев Танев, Смолян, ул. Хаджи Хр.
Попгеоргиев 20, вх. А, ап. 10, сл. тел. 0301/6 27
09; 0888/966029, счетоводство и контрол.
Румяна Запрянова Карагрошева, Смолян, ул.
Д-р Петър Берон 6, вх. А, ет. 3, ап. 7, тел. 0301/6
35 00, счетоводна отчетност.
Цветанка Нейчева Колева, Смолян, ул. Перелик 15, вх. Б, ап. 30, тел. 0889/844897, счетоводство
и контрол, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт; експерт – оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Стефка Петкова Велева, Смолян, ул. Перелик
19, вх. Б, ет. 3, ап. 25, тел. 0301/8 57 20; сл. тел.
0301/6 0842, 0887/387513, счетоводна отчетност,
квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Геновева Атанасова Балиева, с. Хвойна, област
Смолян, община Чепеларе, ул. Девети септември
15, тел. 03053/22 95, 03053/22 62, счетоводство и
контрол, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт.
Милко Иванов Мачоков, Смолян, ул. П. Хилендарски 1, вх. Б, ет. 4, ап. 10, тел. 0898/664519,
счетоводител и консултант, квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Катерина Христова Маркова, Смолян, ул.
Кокиче 2, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел. 0888/780933,
счетоводство и контрол, квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Елена Костадинова Кабасанова, Смолян, ул.
Капитан Петко войвода 9, тел. 0301/6 59 40, сл.
тел. 0301/6 25 22; 0886/566511, икономика и управление на строителството, квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Георги Апостолов Русев, Смолян, ул. Наталия
9, вх. Г, ап. 28, тел. 0301/6-23-04, икономика и
управление на машиностроенето; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация
по международни счетоводни стандарти.
Детелина Сергеева Пенчеджиева, Смолян,
ул. Студенец 17, тел. 0887/293049, икономика и
управление на социално-културните дейности;
квалификация – съдебно-счетоводен експерт;
квалификация по меж дународни счетоводни
стандарти.
Таня Славчева Андонова, Смолян, ул. Малчика 38, тел. 0889/365359, счетоводство и контрол;
квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Росица Николова Генчева, Смолян, ул. Бяло
море 2, бл. 6, вх. В, ап. 29, тел. 0301/6-20-32;
0887/386459, счетоводна отчетност; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти;
експерт – оцени тел на недви ж ими имот и и
земеделски земи.
Розета Юриева Пелтекова, Смолян, ул. Червена скала 23, сл. тел. 0301/6 72 05; 0885/615452,
икономика на промишленост та; к валификация – съдебно-счетоводен експерт.
Николина Георгиева Чолакова, Смолян, ул.
Наталия 7, вх. А, ап. 10, тел. 0888/485377, прогнозиране и планиране на икономическата система;
квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Елена Костадинова Рафаилова, Смолян, ул.
Острица 26, тел. 0301/6-73-16, 0894/551444, счетоводство и контрол.
Страхил Манолов Лалов, Смолян, ул. Ат. Беров
5, бл. 4, вх. Б, ап. 17, тел. 0899/375751, счетоводство, финанси и контрол.
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Васил Димитров Измирлиев, Смолян, ул.
Кольо Фичето 6, вх. Б, ап. 15, тел. 0887/625631,
икономика на вътрешната търговия.
Десислав Росенов Георгиев, гр. Неделино, ул.
Й. Николова 13А, тел. 03072/33 66; 0887/515446,
финанси.
Борис Стойков Бабачев, Златоград, ул. Ахрида
7, ет. 3, ап. 11, тел. 03071/41-56, сл. тел. 3071/2179,
0899/119032, счетоводна отчетност.
Борислав Йорданов Николов, Златоград, ул.
Славей 5, тел. 03071/20-87, 03071/21-26, финанси;
квалификация – оценител на недвижими имоти;
квалификация – оценител на земеделски земи;
квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Дора Христова Бабачева, Златоград, ул. Ахрида 7, ет. 3, ап. 11, тел. 03071/41-56; 03071/22-51;
0896/829503, 0898/776216, организация на производството и управлението в промишлеността.
Янко Димитров Петров, Смолян, ул. П. Хилендарски 3, вх. А, ет. 2, ап. 3, тел. 0301/6-21-18,
квалификация – икономист-застраховател.
Величка Димитрова Бечева, Смолян, бул.
България 29, вх. А, ап. 15, тел. 0301/6 36 25, икономика на вътрешната търговия.
Люба Илиева Ангелова, Смолян, ул. Перелик
15, бл. 25, вх. Б, ет. 4, ап. 32, тел. 0301/6 52 50,
икономика, планиране и отчет.
Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева,
Смолян, ул. Хан Пресиян 32, бл. Перла, вх. Б,
ет. 3, тел. 0301/6 32 25; 0301/6 30 96; 0888/806969,
финанси; квалификация – международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и
съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Севдалин Росенов Странджалиев, Рудозем, ул.
Бук 10, тел. 0306/4949; 0898/721546, счетоводство
и контрол.
Бистра Здравкова Русева, Смолян, ул. Димитър
Благоев 10, вх. Б, ет. 4, ап. 8, тел. 0898/793354,
счетоводство и контрол, външна търговия и
международно право.
Йорданка Георгиева Кръстанова, Смолян,
ул. Бяло море 4, бл. Извор 7, вх. Б, ет. 1, ап. 13,
тел. 0899/820577; 0888/008422, счетоводство и
контрол и финанси, квалификация – експерт по
финансово-счетоводни и банкови проблеми; сертификат – вътрешен одитор в публичния сектор.
Росица Филипова Копчева, Смолян, ул. Илинден 2, тел. 0887/570402, аграрна икономика.
Величка Георгиева Чолакова, Смолян, ул. Н.
Филипов 2, тел. 0301/8 60 65; 0887/315496, счетоводна отчетност.
Лидия Калинова Делиева, Смолян, ул. Паисий Хилендарски 1, бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 7, тел.
0301/6 33 29; 0887/496832, счетоводство и контрол,
дипломиран експерт- счетоводител.
Костадин Веселинов Хараламбов, Смолян,
ул. Хан Аспарух 13, бл. 5, вх. А, ет. 3, ап. 5, тел.
0888/885992, макроикономика.
Димитър Щерев Кермедчиев, с. Момчиловци,
област Смолян, тел. 03023/2800; 0887/959358,
специалност „Счетоводна отчетност и контрол“.
Дим чо Тонев К аров, г р. Ба ни т е, облас т
Смолян, ул. Дичо Петров 50, тел. 0878261052,
икономика и организация на автомобилния
транспорт; оценител на машини и съоръжения;
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оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразуванни
в търговски дружества.
Бисер Славеев Минчев, Мадан, област Смолян, ул. П. Хилендарски 2, вх. Б, ап. 39, тел.
0308/4411; 0897278084, специалност „Икономика и
организация на труда“; квалификация – съдебносчетоводен експерт.
Петя Симеонова Коровска, Смолян, ул. Евридика 2, бл. 3, вх. В, ет. 1, ап. 27, тел. 0301/8 13 10;
0889448170, специалност „Финансов мениджмънт“.
Юлия Василева Исакова, Смолян, ул. Лиляна
Димитрова 1, тел. 0887/606134, специалност „Аграрна икономика“ и квалификация – икономист.
Ирина Нейкова Юрчиева, Златоград, област
Смолян, ул. Беловидово 67, тел. 0883/340489, счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти.
Лидия Филипова Карамитева, Смолян, ул.
Перелик 1, вх. В, ет. 4, ап. 28, тел. 0301/62228,
0888/763393, счетоводство и контрол, дипломиран
експерт-счетоводител.
Пенка Станчова Чувитева, Смолян, ул. Стою
Шишков 11, тел. 0301/6 53 60, 0889/219925, счетоводна отчетност, квалификация – икономистсчетоводител, сертификат за мениджмънт, сертификат за управление на качеството.
Росица Руменова Димитрова, Мадан, ул. Спартак 5, тел. 0899/842938, счетоводство и контрол,
регистриран одитор – дипломиран експерт-счетоводител – член на Института на дипломираните
експерт-счетоводители в България.
Галя Стефанова Тотева, Смолян, ул. Коста
Аврамиков 26, тел. 0301/2 04 11, 0887/627042,
валутен и митнически контрол, магистър по
икономика, специалност „Финанси“, оценител
на земеделски земи.
5. К лас „Съдебни ин женерно-тех ническ и
експертизи“
5.1. С ъдебна и н женерно - т ех н и че ска експертиза
Димо Георгиев Касабаджаков, Смолян, ул.
Продан Табаков 6, тел. 0301/6-45-40; 0888/538867,
технология на машиностроенето.
Стефан Томов Радев, Смолян, бул. България
42, ап. 9, тел. 0301/8-28-61; 0887/977341, машинен
инженер – ремонт и експлоатация на трактори,
автомобили и ССМ; квалификация за автоексперт-оценител, лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферета на машиностроенето,
селското стопанство, строителството, транспорта.
Анастас Михалев Марковски, Смолян, ул.
Капитан Петко войвода 15, тел. 0301/6 96 51;
0899304428, електроинженер; оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето и
електротехническата промишленост.
Харитон Георгиев Ковачев, Мадан, ул. Република 26, ап. 39, тел. 0308/24-01, 0308/21-15;
0889/346289, минен инженер – електромеханик;
оценител на машини, съоръжения, оборотни и
дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Григор Георгиев Ковачев, Мадан, ул. Обединение 64, вх. А, ап. 9, тел. 0308/33-20, 0308/44-52,
инженер по автоматизация на производството;
лиценз за оценка на машини и съоръжения; квалификация – експерт – оценител на оборотни и
дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител.
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Елена Костадинова Дишлиева, Смолян, ул.
Дичо Петров 2, ап. 7, тел. 0301/8-50-21, 0885/450433,
топлинна и масообменна техника.
Митко Ясенов Асенов, с. Смилян, област
Смолян, ул. В. Димитров 21, тел. 0301/6-45-40,
03026/2267, 0888/140072, хладилна технология.
Седеф Емилов Симитчиев, Смолян, ул. Зорница 3, бл. 21, вх. Г, ап. 43, тел. 0301/6-51-85,
0301/6-26-73, 0887/799798, механично уредостроене; квалификация – трансфер, внедряване на
технологии и изделия.
Лидия Атанасова Арсова, Смолян, ул. Кольо
Фичето 4, бл. 9, вх. А, ап. 9, тел. 0301/6 95 43;
0889/532745, ел. инженер – ел. централи, мрежи
и системи; оценител на машини и съоръжения;
охрана на труда; екологични оценки – екология;
трудово законодателство; енергетика.
Иван Огнянов Николов, гр. Неделино, област
Смолян, ул. Комсомолска 1, тел. 03072/27-27;
0894/334334; 0894/324334, електроинженер – електроенергетика и електрообзавеждане.
5.2. Съдебна автотех ническа експертиза
Иван Георгиев Кратунков, Смолян, ул. Чан 5,
вх. А, ет. 3, ап. 9, тел. 0301/6-01-64; 0888/639802,
двигатели с вътрешно горене; квалификация за
автоексперт-оценител, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферета на машиностроенето,
селското стопанство, строителството, транспорта.
Атанас Николов Каварджиков, Смолян, ул.
Атанас Беров 1, бл. Б-2, вх. Б, ап. 39, тел. 0301/8
02 39; 0887/299380, машинен инженер, специалност
по двигатели с вътрешно горене.
5.3. Съдебна ст роително-тех ническа експертиза
Артур Иванов Сулинаджиев, Смолян, ул.
Момчил юнак 21, вх. Б, тел. 0878/621279, инженер-геодезист.
Росица Христова Крушкова, Смолян, бул.
България 29, ап. 15, тел. 0301/6-56-74; 0887/438314,
промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Нели Петрова Щерева, Смолян, ул. Пр. Табаков
4, тел. 0301/6-01-61; 0898/845964, промишлено и
гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Денка Кръстева Стоева, Смолян, ул. К. Иречек 2, ет. 1, ап. 2, тел. 0301/6-01-62; 0898/941840,
земеустройство; оценител на недвижими имоти;
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра.
Николай Димитров Ружинов, Смолян, ул. Н.
Петков 49, тел. 0888/345750, геодезия, фотограметрия и картография.
Анета Колева Петкова, Смолян, ул. Студентска
13, тел. 0888/750899, промишлено и гражданско
строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Палагачева, Смолян, ул.
Малчика 13, тел. 0885/424262, промишлено и
гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници
на културата; квалификация – проектиране на
строителни конструкции при сеизмични въздействия; проектиране конструкции на сгради
и съоръжения.
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Мари я Стойчева Видолова, Смол ян, бул.
България 15, ап. 28, тел. 0885191363, строителен
техник – промишлено и гражданско строителство.
Димитър Върбанов Йотов, Смолян, ул. Гео Милев 87, вх. В, ап. 3, хидроенергийно строителство.
Иван Георгиев Милин, Смолян, ул. Кокиче
2, вх. Б, ап. 20, тел. 0301/8-55-43; 0887/741460,
геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, пълна проектантска
правоспособност по геодезия, правоспособност
за извършване дейности по кадастъра.
Александра Александрова Стаматова, Девин,
ул. Хайдушка 1, тел. 03041/24-74; 0886/063225;
0898/620818, промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими
имоти; удостоверение за пълна проектантска
правоспособност.
Любен Димитров Стоилов, Смолян, ул. Кокиче
4, вх. А, ап. 7, тел. 0301/8-59-44, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и сгради – паметници
на културата; квалификация по проектиране и
строителство на автомагистрали.
Димитър Филипов Хаджиев, Златоград, ул. Хан
Аспарух 39, тел. 03071/22-23, 03071/21-37, среден
техник – архитектура и строителство.
Минка Христова Салагьорова, Златоград, ул. В.
Левски 37, тел. 03071/43-70, 03071/23-33; 0887/251818,
промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Емил Илиев Ехленов, Златоград, ул. Заря 2, тел.
03071/34-04; 0897/857023, геодезия и картография.
Маргарита Запрянова Гегова, Смолян, ул.
Миньорска 3, тел. 0887/658217, промишлено и
гражданско строителство.
Руска Христова Гънчарова, Смолян, ул. Оборище 9, тел. 0301/6-30-01, промишлено и гражданско
строителство.
Стефан Райчев Пътников, гр. Неделино, ул. В.
Коларов 19, строителство и архитектура – строителен техник, оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Златка Манолова Стаматова, Смолян, ул.
Хайдушка 19, тел. 0301/6-24-75, хидро-техническо
строителство – строителен инженер; специализация по организация и планиране на инвестиционния процес; квалификация за ограничена
проектантска правоспособност.
Албена Свиленова Пейкова, Девин, ул. Гимназиална 22, тел. 03041/37 08, 0889/486142, геодезия
и картография, оценител на недвижими имоти.
Генадий Янков Бакалов, гр. Неделино, област
Смолян, ул. Васил Димитров 22, 03072/3770;
0898/479885, строителен техник – строителство
и архитектура.
Светлин Стойнев Кьоровски, Смолян, ул.
Евридика 10, бл. 13, вх. В, ап. 34, тел. 0884/339005,
строителен техник – строителство и архитектура.
Румяна Петкова Стефанова, Смолян, ул. Дичо
Петров 13, бл. 38, вх. А, ап. 8, сл. тел. 0301/60163,
0878/818969, строителен техник – геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Яким Алексиев Ръжев, гр. Неделино, област
Смолян, ул. Метакса Гугински 22, тел. 0878/320272,
строителен техник – строителство и архитектура.
Стефка А нгелова Стойчева, Смол ян, ул.
Спартак 2, тел. 0888/455594, строителен техник – строителство и архитектура; оценител на
недвижими имоти.
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Фаня Емилова Дюлгерова, Златоград, област
Смолян, ул. България 64, тел. 0897/077049, строителен техник – геодезия и картография.
Севдалина Альошева Гогаджова, Златоград,
област Смолян, ул. Кокиче 3, тел. 0899/134735,
строителен техник – строителство и архитектура,
оценител на недвижими имоти.
6. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
6.1. С ъдебна а г р о т ех н и че ск а експертиза
Николина Георгиева Кожухарова, Смолян, ул.
Зорница 8, бл. 20, вх. Б, ап. 21, тел. 0898/988682,
агроном по растителна защита, к валификация – оценител на земеделски земи.
Стефан Христов Беров, Смолян, ул. Хр. Смирненски 2, вх. В, ап. 8, тел. 0885/312850; 0898/666895,
инженер по горско стопанство – лесовъд, лиценз
за оценка на гори и земи от горски фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Руси Денев Иванов, Смолян, ул. Малчика 50,
тел. 0887/426866, организация и управление на
горското стопанство; лиценз за оценка на гори и
земи от горски фонд; експертизи и консултации
по лесовъдни дейности.
Владимир Георгиев Даскалов, Смолян, ул.
С. Фисински 4, тел. 0301/6 26 60; 0889/476737,
инженер по горско стопанство.
Минчо Младенов Станев, Смолян, ул. Карлък 5, тел. 0301/6 40 12; 0887/385319, инженер по
горско стопанство; лиценз за оценка на гори и
земи от горски фонд; експертизи и консултации
по лесовъдни дейности.
София Асенова Речникова, Рудозем, ул. Иван
Вазов 7А, тел. 0306/4542; 0888/738914, магистър
инженер по горско стопанство.
Асен Недков Речников, Смолян, ул. Острица
11, тел. 0301/68766; 0896/508687, инженер по горско стопанство.
Йорданка Георгиева Кацарова, Смолян, ул.
Симеон Фисински 20, тел. 0301/8 48 49; 0885/975455,
инженер по горско стопанство.
Здравец Минчев Матев, с. Смилян, община
Смолян, ул. 9 септември 44, тел. 0887870465, инженер по горско стопанство; лиценз за оценка
на гори и земи от горския фонд; експертизи и
консултации по лесовъдни дейности.
3677
14. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София,
Заповед № РС-18 от 21.03.2011 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-5 от 23.04.2007 г.
за обект: АМ „Люлин“ Софийски околовръстен
път – Пътен възел „Даскалово“ от км 0+000 до
км 19+135.21: Изменения на техническите проекти
за подпорни стени тип „В“ и „С“ в участъците: от
км 10+592.46 до км 10+740.00; от км 10+791.91 до
км 10+900.00; от км 10+960.00 до км 11+146.85;
от км 12+850.00 до км 13+220.00; от км 14+735.80
до км 14+800.57; от км 16+108.14 до км 16+409.09;
от км 16+110.18 до км 16+548.09. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
след обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ пред Върховния административен съд
чрез МРРБ.
4339
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74. – Експертният тех нико-икономическ и
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 384 от 24.03.2011 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
Държавно горско стопанство „Айтос“, област
Бургас, обнародва извадка от утвърдения протокол от заседанието, проведено на 18.01.2011 г.:
Приема лесоустройствения и ловоустройствен
проект и протокола от второ лесоустройствено
съвещание за извършената главна лесоустройствена ревизия на Държавно горско стопанство
„Айтос“ с особеното мнение на Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Бургас,
и без особеното мнение на Община Руен със
следните мотиви:
1. Границите на ловностопанските райони се
определят по ред и при условия, определени със
Закона за лова и опазването на дивеча, а не с
лесоустройствения и ловоустройствения проект.
2. Ловоустройственият проект не ограничава
ползването по предназначение на частни имоти,
разположени в границите на ловностопанските
райони.
4610
78. – Експертният технико-икономическ и
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите
и Заповед № 387 от 25.03.2011 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по горите за утвърждаване на лесоустройствен
проект на Държавно горско стопанство „Първомай“, област Пловдив, обнародва извадка от
утвърдения протокол от заседанието, проведено
на 25.01.2011 г.:
Приема лесоустройствения и ловоустройствен
проект и протокола от второ лесоустройствено
съвещание за извършената главна лесоустройствена ревизия на Държавно горско стопанство
„Първомай“, Пловдив, със следните допълнения:
1. Да се уведоми МОСВ за предвидените противопожарни и ловностопански мероприятия с
площ и размер на ползването за допълнително
становище по реда на чл. 31, ал. 7 ЗБР.
2. Поради понижаване на нивото на подпочвените води да се редуцира размерът на предвиденото залесяване съгласно списък, представен
от горското стопанство.
3. Да се прецизират размерът на проектираните
лесокултурни прегради и да се направи подробна
обосновка за проектирането им.
4. Държавното горско стопанство да уточни
точната площ на земите по чл. 19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските
земи, като към общински се причислят имотите по приложение 0 I на протокола, а имотите
от приложение 0 II следва да се причислят към
държавния горски фонд.
5. Незалесените площи, причислени към горския фонд в резултат на отразяването им като
такива в картата на възстановената собственост,
да не се включват към горския фонд и да се приложат в отделен списък към записката на проекта.
4611
296. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 49 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата
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обявява, че с решение по д.д. № 21/2010 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна,
Павлина Иванова Иванова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок 5 години.
4312
297. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 140 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за адвокатурата
обявява, че с решение по д.д. № 26/2010 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна,
Снежана Маринова Иванова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок 5 години.
4313
4. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: професори по: 4.1 физически
науки – един, за Департамента по приложна
физика; 5.1 машинно инженерство (рязане на
материалите и режещи инструменти) – един, за
Машинно-технологичен факултет; 5.2 електротехника, електроника и автоматика (електрически
апарати) – един, за Електротехнически факултет;
доценти по: 5.3 комуникационна и компютърна
техника (автоматизация на области от нематериалната сфера) – един; 5.3 комуникационна
и компютърна техника (системи с изкуствен
интелект) – един, и двата за факултет „Компютърни системи и управление“; 5.3 комуникационна и компютърна техника (автоматизация на
инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране) – един, за Факултет по телекомуникации; 5.1 машинно инженерство (автоматизация
на производството) – един; 5.1 машинно инженерство (точно уредостроене/финомеханична
техника) – един, и двата за Машиностроителен
факултет; 5.1 машинно инженерство (строителна механика и съпротивление на материалите) – един; 5.5 транспорт, корабоплаване и
авиация (автомобили, трактори и кари) – един,
и двата за Факултета по транспорт; 5.1 машинно
инженерство (теория на механизмите, машините
и автоматичните линии) – двама, за Машиннотехнологичен факултет; 5.3 комуникационна и
компютърна техника (автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране) – един, за Колеж по енергетика и
електроника към ТУ – София, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 965-32-05 и 965-26-24.
4243
5. – Тех н и ческ и ят у н и верси те т – Софи я,
обявява конкурс за ТУ – София, Филиал Пловдив, за заемане на академични длъжности за
професори по: 02.01.15 металорежещи машини
и системи, научна област 5. технически науки,
професионално направление 5.1 машинно инженерство – един, към факултет „Машиностроене
и уредостроене“; 02.21.08 автоматизация на производството, научна област 5. технически науки,
професионално направление 5.2 електротехника,
електроника и автоматика – един, към факултет
„Електроника и автоматика“; 02.21.05 системи с
изкуствен интелект, научна област 5. технически
науки, професионално направление 5.2 електротехника, електроника и автоматика – един,
към факултет „Електроника и автоматика“; за
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доцент по: 02.21.07 автоматизирани системи за
обработка на информация и управление (оптикоелектронни, лазерни и комуникационни
системи), научна област 5. технически науки,
професионално направление 5.2 електротехника,
електроника и автоматика – един, към факултет
„Електроника и автоматика“, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат във Филиала в Пловдив,
ул. Цанко Дюстабанов 25, тел. 032/659 552.
4523
206. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за:
професори по професионално направление 5.8.
проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми: специалност минно строителство – един,
и специалност обогатяване и рециклиране на
суровини – един, със срок 2 месеца; доцент по
професионално направление 5.8. проучване, добив
и обработка на полезни изкопаеми, специалност
механизация на мините – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: МГУ „Св. Иван Рилски“, Студентски
град, сектор „СДК“, сграда „КЦОК“, ет. 2, стая
4, тел. 80-60-209.
4601
168. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурс за професор по компютърни науки и
информатика в образователно направление 4.6
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават на адрес – София, бул. Цариградско шосе 119, стая 111, тел. за
справки: 970-85-83.
4048
4. – Югозападният университет „Неофит Рил
ски“ – Благоевград, обявява конкурс за приемане
на редовни и задочни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2010/2011 г. в съответствие
с Решение № 295 от 12 май 2010 г. на Министерския съвет (приложение).
В срок 2 месеца от обявяването на конкурса в
„Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление до ректора за участие
в конкурса; 2. автобиография; 3. ксерокопие на
дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението
към нея; завършилите при степенна структура
на обучение представят копия от дипломите
за завършени образователно-квалификационни
степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях; 4. удостоверение за признато
висше образование, ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище; 5. мотивационно
писмо, даващо основание на кандидата за участие
в конкурса; 6. други документи, удостоверяващи
интересите и постиженията им в съответната
научна област; 7. документ за платена такса за
участие в кандидат-докторантския конкурс (20 лв.
за първи изпит по специалността и 15 лв. за изпита по западен език) – плащането се извършва
в касата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ (ректорат,
ет. 2, стая 206). Всички документи се представят
приложени в папка. Документите се приемат в
стая 106, ректорат, тел. 073/588 566.
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БРОЙ 31
Приложение

Предложение за приемане на редовни и задочни
докторанти, български граждани, по държавна
поръчка в ЮЗУ „Неофит Рилски“ за учебната
2010/2011 г.
№
по
ред
1

Шифър Научни области,
групи специалности,
специалности
2

ОНС „доктор“

3

4

5

1.

01.00.00 Е с т ес т вен и на- Редовно Задочно
уки

1.1

01.01.00 Математика

1.1.1.

01.01.04

1.1.1.

01.01.12. Информатика

1.2.

01.05.00 Химия

1.2.1.

01.05.03

2.

02.00.00 Тех н и ческ и науки

2.1.

02.21.04 К о м п ю т ъ р н и 1
системи, комплекси и мрежи

3.

05.00.00 Обществени науки

3.1.

05.01.01

3.2.

05.02.00 Икономика, организация и управления

3.2.1.

05.02.18 Икономика и уп- 1
равление (индустрия) (стопанско
управление)

3.2.

05.03.00 История

3.2.1.

05.03.06 История на Бъл- 1
гария

3.3.

05.04.00 Филология

3.3.1.

05.04.01 Теория и история 1
на литературата

3.4.

05.05.00 Право

3.4.1.

05.05.08 Гражданско и се- 1
мейно право

3.4.2.

05.05.10

3.5.

05.06.00 Психология

3.5.1.

05.06.05 Педагогическа и
възрастова психология

2

3.4.2.

05.06.08 Пс и хо ло г и я н а
т руда и п рофесионална психодиагностика

1

3.6.

05.07.00 Педагогика

3.6.1.

05.07.01

Мат емат и ческ и 1
анализ
1

О р г а н и ч н а х и- 2
мия

1

История на фи- 1
лософията

1

Трудово право и 1
обществено осигуряване

Теори я на въ з- 1
питанието и дидактика

1
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3

4

3.6.2.

05.07.01

Теория на възпи- 1
танието и дидакт и ка (соц иа л на
педагогика)

3.6.3.

05.07.01

Теория на възпитанието и дидактика (управление
на обра зова н ието)

3.6.8.

05.07.03

Методика на обу- 1
чението (методика на обучението
по математика в
нача л н и т е к ласове)

3.6.14.

05.07.05

Теория и методи- 1
ка на физическото възпитание и
спортната тренировка (вк л. методика на лечебната физкултура)
(кинезитерапия)

3.7.

05.08.00 Култура и изкуство

3.7.1.

05.08.33 Теория и история 1
на културата

3.8.1.

05.11.01

Социология
Общо: 16

5

2

1
9

4049
46. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас, обявява конкурс за професор
по научна област „Педагогически науки“, професионално направление „Педагогика“, научна
специалност 05.07.01 теория на възпитанието и
дидактика със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая 214,
тел. 056/858-210.
4289
25. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитие
на академичния състав в Република България
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности за: главен асистент за професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
05.02.10 световно стопанство и МИО; доценти
за: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност
05.02.08 приложение на изчислителната техника
в икономиката (счетоводен софтуер) – един; професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност 05.02.18 икономика и управление
(търговия) – един; професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност 05.02.18
икономика и управление (логистика) – един;
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност 05.02.18 икономика и управление (маркетинг на туризма и свободното
време) – един, всички със срок 2 месеца; доцент
за професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност 05.02.25 стокознание – един,
със срок 3 месеца; професори за: професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
05.02.18 икономика и управление (строителство и
недвижима собственост) – един; професионално
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направление 3.8. Икономика, научна специалност
05.02.18 икономика и управление (строителство и
урбанистика) – един, двата със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „НИРД“, стая 527, тел. 052/660-295.
4522
13. – Шу менск ият у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професори по: област на висше образование 1.
педагогически науки, професионално направление 1.2. педагогика (теория на възпитанието и
дидактика) – един; област на висше образование
3. социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. психология (педагогическа
психология) – един; област на висше образование
4. природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. химически науки
(органична химия) – един; доценти по: област
на висше образование 1. педагогически науки,
професионално направление 1.2. педагогика (специална педагогика – логопедия) – един; област
на висше образование 1. педагогически науки,
професионално направление 1.3. педагогика на
обучението по ... (методика на вокалното обучение) – един; област на висше образование 1.
педагогически науки, професионално направление 1.3. педагогика на обучението по ... (методика на обучението по музика) – един; област
на висше образование 3. социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.5.
обществени комуникации и информационни науки (журналистика – реклама) – един; област на
висше образование 4. природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.4. науки за земята (икономическа и социална
география) – един; главни асистенти по: област
на висше образование 1. педагогически науки,
професионално направление 1.2. педагогика
(теория на възпитанието и дидактика) – един;
област на висше образование 1. педагогически
науки, професионално направление 1.3. педагогика на обучението по ... (теория и методика
на физическото възпитание и спортната тренировка) – един; област на висше образование 2.
хуманитарни науки, професионално направление
2.1. филология (литература на народите на Европа,
Америка, Азия, Африка и Австралия – немска
литература) – един; област на висше образование
3. социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. социални дейности
(социални комуникации) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ректорската
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска
115, корпус 1, каб. 111. За информация – тел.
054/830-350; централа: 830-495, вътр. 101, 201;
GSM: 0899 901943.
4602
58. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурси
за професори по: 01.05.05 физикохимия – един;
01.05.14 електрохимия (вкл. химични източници
на тока) – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
ИЕЕС, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10, стая 214, тел.
979-27-50.
4552
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29. – Институтът по физика на твърдото тяло
при БАН – София, обявява конкурси за професори по: 4.1. Физически науки (Структура, оптично
и електрично характеризиране на широкозонни
аморфни и кристални полупроводници с различна размерност) – един, със срок от 3 месеца; 4.1.
Физически науки (Теория на фазовите преходи и
критичните явления в крайно-размерни системи
и тяхното математическо моделиране) – един, със
срок от 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института, София 1784, бул. Цариградско шосе
72, тел. 877-34-92.
4609
51. – Националният център по опазване на
общественото здраве (НЦООЗ) към МЗ – София,
обявява конкурси за: професор по 03.01.56 хранене
и диететика за нуждите на секция „Хранене и
обществено здраве“ към направление „Храни и
хранене“ и доцент по 03.01.53 социална медицина
и организация на здравеопазването и фармацията за нуждите на секция „Епидемиология
на психичните разстройства“ към направление
„Психично здраве“, двата със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се приемат на
адрес: 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15,
НЦООЗ, ет. 4, деловодство; справки – на тел.:
02 80-56-420, 02 80-56-286.
4222
14. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за територията на район „Искър“ (части
от: Слатина, Горубляне, с. Лозен, с. Казичене, с.
Бусманци, с. Кривина), които са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обявяването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – София.
4221
4. – Община Кърджали на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през периода от 1.01. до
28.02.2011 г. са извършени продажби на следните
общински нежилищни имоти: 1. самостоятелен обект в сектор „А“, ет. 1, с идентификатор
40909.108.70.3.16 по кадастралната карта на Кърджали в сградата на „Бивша стоматологична
поликлиника“, бул. Тракия 13, Кърджали, със
застроена площ 309,78 кв. м, продаден чрез
публичен търг с явно наддаване на ЕТ „Смайл
Дентал – Никола Колев“, Кърджали, представляван от Никола Илиев Колев, Атанаска Михайлова
Колева, Йонета Стоянова Илиева-Миндова, Любка
Панайотова Пънева-Василева, Анна Кирилова
Йочкова, Николай Дечев Ташев, Борислав Желязков Коленцов, за 227 000 лв., платени изцяло
от купувачите; 2. самостоятелен обект в сектор
„Б“, ет. 1, с идентификатор 40909.108.70.3.17 по
кадастралната карта на Кърджали в сградата
на „Бивша стоматологична поликлиника“, бул.
Тракия 13, Кърджали, със застроена площ 182,44
кв. м, продаден чрез публичен търг с явно наддаване на Любомир Митев Енчев, Христо Кирилов
Бонев, Раим Юсеинов Хаджиев, Огнян Тосков
Георгиев, Елка Юриева Русева, за 133 400 лв.,
платени изцяло от купувачите.
4082
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9. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ във връзка с писмо на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
№ 07-00-22 от 17.03.2011 г. съобщава, че е изработен проект за: „АМ „Люлин“ от км +0+000
до км 19+135 – изместване на линейни мрежи
на техническата инфраструктура: Изместване
на електропроводи и газопроводи; Изместване
на водопроводи, оптични и тт-кабели; Пътна
варианта при км 8+800 – с. Мало Бучино“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез район
„Овча купел“ и район „Люлин“.
4080
23. – Столичната община, район „Витоша“,
съобщава, че на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
са приети плановете по § 4к, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ за с.
Мърчаево, с. Владая и кв. Симеоново. Плановете
и придружаващата ги документация са изложени в
сградата на район „Витоша“ – Столична община.
Жалби от заинтересованите граждани могат да
се подават в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4307
14. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места „Кабелно трасе 20
kV от ЖР (стълб № 26), землище на с. Съдиево до
ПИ № 076013, землище на с. Дрянковец, община
Айтос, област Бургас“. Трасето на подземния
кабел с дължина 7011,60 м започва от ЖР стълб
№ 26 в поземлен имот № 000087 (полски път,
общинска собственост), преминава през имоти:
№ 000444 (храм „Света Богоридица“), № 000454
(кметство с. Съдиево), имоти № 000440, 000189,
000195 (полски пътища, общинска собственост),
000196 (дере, общинска собственост) – землище
на с. Съдиево; имот № 000330 (дере, общинска
собственост), 088001 (пасище, мера, общинска собственост), 000254, 000168, 000148 (полски пътища,
общинска собственост) и достига до ПИ № 076013
(собственост на „Грин енерджи“ – ООД), землище
на с. Дрянковец. Проектът се намира в дирекция „ТСУС“ при Община Айтос. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4244
3. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Кабелно електрозахранване 20 kV
от съществуващ ЖБ стълб на ВЕЛ „Новаково“ до
КТП в ПИ № 87518.23.4“ по КК на с. Яребична,
община Аксаково, област Варна. Подробният устройствен план засяга поземлени имоти по КК на
с. Яребична, както следва: № 87518.22.65 – полски
път на Община Аксаково, № 87518.22.66 – полски
път на Община Аксаково, и № 87518.23.14 – полски
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път на Община Аксаково. Планът се намира в
сградата на общинска администрация Аксаково
и всички заинтересовани лица могат да се запознаят с него. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на общината.
4245
5. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеланен план за обект: „Външно електрозахранване на
трафопост тип БКТП 20/0,4 kV“ за ПИ № 046071
по КВС на землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна. Подробният устройствен
план засяга поземлени имоти по КВС на землище гр. Игнатиево, както следва: № 271 – полски
път на община Аксаково, № 321 – полски път на
община Аксаково, № 046071 – складов терен на
„Булминерал“ – ООД, и № 047015 – земеделска
земя на Мара Янакиева Атанасова. Планът се
намира в сградата на общинска администрация
Аксаково и всички заинтересовани лица могат
да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на общината.
4246
9. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП за нова кабелна линия 20 kV между подстанция Асеновград в имот КИ 99087.38.3 по
кадастралната карта на кв. Горни Воден, Асеновград, и възлова електростанция „Асеновград“
в имот КИ 00702.517.1 по кадастралната карта
на Асеновград. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения чрез общината
до Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4515
114. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е преработен ПУП – план за регулация
и план за застрояване на вилна зона „Картала“, за
имоти с идентификатори 04217.928.1, 04217.928.2,
04217.928.5, 04217.928.6, 04217.928.7, 04217.928.8,
04217.929.1, 04217.929.2, 04217.929.3, 04217.929.4,
04217.929.5, 04217.929.6, 04217.929.8, 04217.929.9 и
04217.929.10 в землището на с. Бистрица, община
Благоевград. Планът е изложен в зала 210, ет. 2,
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните по чл. 131 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация, Благоевград.
4247
145. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е преработен ПУП – план
за регулация и план за застрояване на вилна
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зона „Добро поле“, за имоти с идентификатори
04217.921.1, 04217.921.2, 04217.921.3, 04217.921.4,
04217.921.5, 04217.921.6, 04217.922.1, 04217.923.1,
04217.925.1, 04217.925.2, 04217.925.3, 04217.925.4,
04217.926.1, 04217.926.8 и 04217.926.9 в землището
на с. Бистрица, община Благоевград. Планът е
изложен в зала 210, ет. 2, на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Благоевград.
4248
143. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен ПУП – план за регулация
и план за застрояване на ж. к. Запад, Благоевград – фаза окончателен проект, в граници: ул.
Иван Михайлов, ул. Марица и бул. Св. Димитър
Солунски. Планът е изложен в зала 210, ет. 2,
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация, Благоевград.
4249
1. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП (подробен устройствен план) – ПП (парцеларен план) за обект
„Подземна кабелна линия 20 kV от съществуващ
железорешетъчен стълб до тр.п. БКТП 20/0 kV в
ПИ № 9, кв. 66, по плана на СО „Манастирски
рид Бялата чешма и Дъбравата“, Варна“. Планът
е изложен в техническата служба на район „Приморски“, община Варна. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Варна.
4050
4. – Общинската служба по земеделие – Варна,
на основание чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 във връзка с
чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите с признато право на собственост върху земеделски земи, че във връзка с
изработване на помощни кадастрални планове на
основание § 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ на м. Чатал чешма,
Далън чешма, Кривината, Припек, с. Константиново, община Варна, в обхват КЕ № 000194,
000195, 000196, 000202 и 000203, в 14-дневен срок
след обнародването в „Държавен вестник“ ще се
извърши съвместно уточняване (анкетиране) на
границите на земеделските земи, разположени в
териториите по § 4 ЗСПЗЗ. Уточняването ще се
извърши по график, който е изложен в сградата
на кметство с. Константиново, където ще бъде
проведена и самата анкета.
4498
35. – Община Генерал Тошево, отдел „АСНКР“,
обявява, че на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ е изработен ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план
за застрояване), за „Ветроенергиен парк Свобода
I“ – 35 бр. вятърни електрогенератори, разположени в землищата на селата: Житен, ЕКАТТЕ
29444, в поземлени имоти № 002131, 002127, 030213,
030210, 002129, 018078, 030215, 045125, 030217, 048109,
068060, 016118; Сноп, ЕКАТТЕ 67756, в поземлени
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имоти № 032059, 010110, 010111, 056056, 044077,
058185, 044075, 058187, 069120, 058183, 058181, 058179,
072067; Градини, ЕКАТТЕ 17511, в поземлени имоти № 039053, 053164, 047126, 053157, 053159, 070122,
070125, 071054, 070127, 071056.
4081
97. – Община Гулянци, област Плевен, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) и парцеларен план за промяна предназначението на
земеделска земя за изграждане на подстанция
като част от „Ветроенергиен парк Гулянци“ в
имот 18099.250.5, м. Керемидата, в землището
на гр. Гулянци, област Плевен, с възложител
„ВЕИ Енерджи“ – ЕООД, Сливен. Проектната
документация се намира в общинската администрация – Гулянци, стая 103. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4309
1. – Община гр. Девин, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ и постъпило писмо с
№ 90-05-2701 от 18.02.2011 г. от МРРБ във връзка
с Решение № 9 от 24.02.2011 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Девин съобщава на заинтересованите страни, че
е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за обект – Хидровъзел „Цанков камък“,
разположен на територията на община Девин. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни имат право на
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация, Девин.
4252
78. – Общинската служба по земеделие – гр.
Искър, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ
съобщава на заявителите (или упълномощените от
тях лица) за възстановяване собствеността върху
гори и земи от горския фонд, че е изготвена карта
на въстановената собственост на земите и горите
от горския фонд за землището на с. Писарово
(ЕКАТТЕ 56493), община Искър, област Плевен.
4085
38. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
(електропровод) за захранване на имот № 701.1955
по плана на новообразуваните имоти, м. Бадемлика, землище гр. Карлово, преминаващ
през ПИ № 701.9534 – полски път – публична
общинска собственост, и ПИ № 701.9535 – полски
път – публична общинска собственост. Проектът
е изложен за разглеждане в стая № 203 в сградата
на общинската администрация. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
4337
29. – Община Кресна, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени следните подробни устройствени планове,
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както следва: 1. ПУП – парцеларен план (ПП) за
елемент на техническата инфраструктура (извън
границите на урбанизираната територия) за кабел
20 kV от трафопост тип КТП в ПИ № 024138, м.
Подината, землище на гр. Кресна, до нов ЖР
стълб на ВЕЛ „Струма“ в ПИ № 000326, м. Подината, по КВС на землище гр. Кресна, за обект
„Голяма фотоволтаична централа“, с възложител
„Кумотори“ – ЕООД. Трасето на електропровод
20 kV е с дължина 1448 м и преминава през
следните имоти: ПИ № 000262 – полски път на
община Кресна, ПИ № 000326 – полски път на
община Кресна, ПИ № 000394 – напоителен канал,
и ПИ № 000292 – полски път на община Кресна.
2. ПУП – парцеларен план (ПП) за елемент на
техническата инфраструктура (извън границите
на урбанизираната територия) за кабел 20 kV от
трафопост тип КТП в ПИ № 024137, м. Подината, землище на гр. Кресна, до нов ЖР стълб на
ВЕЛ „Струма“ в ПИ № 000326, м. Подината, по
КВС на землище гр. Кресна, за обект „Голяма
фотоволтаична централа“ с възложител „Кумотори“ – ЕООД. Трасето на електропровод 20 kV
е с дължина 1302 м и преминава през следните
имоти: ПИ № 000262 – полски път на община
Кресна, ПИ № 000326 – полски път на община
Кресна, и ПИ № 000394 – напоителен канал. 3.
ПУП – парцеларен план (ПП) за елемент на
техническата инфраструктура (извън границите
на урбанизираната територия) за кабел 20 kV от
трафопост тип КТП в ПИ № 024131, м. Подината, землище на гр. Кресна, до нов ЖР стълб на
ВЕЛ „Струма“ в ПИ № 000326, м. Подината, по
КВС на землище гр. Кресна, за обект „Голяма
фотоволтаична централа“ с възложител „Кумер“ – ЕООД. Трасето на електропровод 20 kV
е с дължина 1249 м и преминава през следните
имоти: ПИ № 00262 – полски път на община
Кресна, ПИ № 000326 – полски път на община
Кресна, и ПИ № 000394 – напоителен канал. 4.
ПУП – парцеларен план (ПП) за елемент на
техническата инфраструктура (извън границите
на урбанизираната територия) за кабел 20 kV от
трафопост тип КТП в ПИ № 024136, м. Подината, землище на гр. Кресна, до нов ЖР стълб на
ВЕЛ „Струма“ в ПИ № 00326, м. Подината, по
КВС на землище гр. Кресна, за обект „Голяма
фотоволтаична централа“ с възложител „Кумико“ – ЕООД. Трасето на електропровод 20 kV е
с дължина 1277 м и преминава през следните
имоти: ПИ № 000262 – полски път на община
Кресна, ПИ № 000326 – полски път на община
Кресна, и ПИ № 000389 – напоителен канал. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
за ПУП до общинската администрация.
4250
62. – Община Луковит, дирекция „ТСУ“, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП – ПРЗ), и парцеларни планове
за елементите на техническата инфраструктура
за обекти: 1. „Регионално депо за твърди битови отпадъци – гр. Луковит“ в обхват поземлени имоти: 44327.118.2, 44327.118.4, 44327.118.6,
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44327.119.2, 44327.193.2, 44327.193.3, 44327.193.5,
44327.193.6, 44327.193.25, 44327.197.14, 44327.197.24,
44327.197.25, 44327.197.26, 44327.197.27, 44327.197.28,
44327.197.29, 44327.197.36, 44327.197.30, 44327.197.8,
44327.197.23, 44327.197.19 и 44327.197.21, и 2.
„Довеждащ път до „Регионално депо за твърди
битови отпадъци – гр. Луковит“ в обхват: поземлени имоти 44327.118.2, 44327.197.1, 44327.197.5,
44327.197.6, 44327.197.8, 44327.197.9, 44327.197.14,
44327.197.15, 44327.197.17, 44327.197.50, 44327.197.51
по кадастрална карта на гр. Луковит, одобрена
със Заповед № РД-18-89 от 29.09.2008 г. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
общинската администрация. Проектът е изложен
в сградата на Община Луковит, стая № 26.
4086
21. – Община Мездра, област Враца, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за ПИ № 000411, м. Етемията в землището на с. Долна Кремена, община
Мездра. Проектът се намира в Община Мездра,
ул. Хр. Ботев 27, стая 106, и може да се прегледа
от заинтересуваните. Искания, възражения и
предложения по проекта се правят в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
обявлението съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4338
1. – Община Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура – ел.
захранване на обект: фотоволтаична централа в
имоти с идентификатори 49494.615.3 и 49494.617.11 в
м. Лагера по кадастралната карта на гр. Мъглиж.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят възражения, предложения и искания до общинската
администрация.
4311
6. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план, за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – за обект „Ел.
провод 20 kV“, който преминава през имот 000085
в землището на с. Събрано, община Нова Загора. Проектът е изложен за разглеждане в отдел
„КРВП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4083
7. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – за обект „Прокарване на външно електрозахранване на ПИ 000
042, 000 100, 000 115, 000 189, 000 198, 000 272, 000
273 и 000 275“, намиращи се в землището на с.
Езеро, община Нова Загора. Проектът е изложен
за разглеждане в отдел „КРВП“ на общината. На
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основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4305
85. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на външен водопровод до
имот № 000288, м. Абдийца, землище с. Долно
Спанчово. Трасето и сервитутите са предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти
в масиви по КВС, като подробно описание на
имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част към ПУП – ПП, както
следва: имот № 000081, имот № 000251, имот
№ 072001, имот № 000290, имот № 000137, имот
№ 000221, имот № 000289, имот № 000288, имот
№ 000285 – землище с. Долно Спанчово. Проектът
се намира в сградата на кметство с. Кулата. В
едномесечен срок заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4554
37. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 във връзка с чл. 150, ал. 3
и 8 и чл. 130, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че са издадени Заповед № РД-09185 от 15.03.2011 г. относно изработен проект на
ПУП – план за застрояване в двор за застрояване
с площ 1232 кв. м в поземлен имот № 13.104 (получен от обединяването на ПИ № 13.27 и № 13.99)
без смяна на предназначението на земеделска
земя, м. Узун Тарла, по кадастралната карта на
с. Трилистник и разрешение за строеж № 41 от
19.03.2011 г. за обект: „Резервоар за съхранение на
получен оборски тор“ – 165,50 кв. м – ЗП, засягащи съгласно чл. 131 ЗУТ имоти на територията
на община „Марица“, област Пловдив, в обхват:
землище на с. Трилистник – ПИ, намиращи се
в масив 13; част от масив 14 – ПИ № 14.72, 14.73,
14.23,14.71, 14.34, 14.62, 14.35, 14.36, 14.39, 14.75,14.40,
14.90,14.89, 14.64, 14.95, 14.47, 14.48, 14.68, 14.67,
14.69, 14.70,14.66, 14.67,14.49, 14.50, 14.51, 14.52,
14.64, 14.63, 14.81, 14.61,14.60, 14.59, 14.58, 14.57,
14.56; част от масив 15 – ПИ № 15.75, 15.86, 15.1,
15.3, 15.2, 15.154, 15.107, 15.4, 15.5, 15.6, 15.76, 15.77,
15.82, 15.116, 15.78, 15.31, 15.30, 15.29, 15.28, 15.53,
15.117, 15.120, 15.212, 15.26, 15.32, 15.33, 15.52,
15.56, 15.34, 15.35, 15.36, 15.37, 15.89, 15.54, 15.57,
15.38, 15.88, 15.39, 15.80, 15.81, 15.55, 15.84, 15.79,
15.153, 15.155, 15.156, 15.157, 15.106, 15.85; част от
масив 12 – ПИ № 12.46, 12.44, 12.41, 12.42, 12.36,
12.35, 12.34, 12.33, 12.27, 12.50, 12.26, 12.25, 12.24,
12.23, 12.52, 12.53, 12.54, 12.55, 12.56, 12.63, 12.64,
12.66, 12.65, 12.22, 12.15, 12.40, 12.77, 12.78, 12.17,
12.51, 12.12, 12.13, 12.14, 12.7, 12.8, 12.70, 12.69,
12.10, 12.60, 12.59, 12.58, 12.57, 12.5, 12.4, 12.38,
12.68, 12.1; землище с. Рогош: част от масив
38 – ПИ № 38.574, 38.563, 38.60, 38.61, 38.25, 38.3,
38.4, 38.5, 38.58, 38.59, 38.7, 38.8, 38.2, 38.28, 38.21,
38.22, 38.23, 38.27, 38.63, 38.64, 38.65, 38.66, 38.67,
38.566, 38.565; част от масив 37 – ПИ № 37.567,
37.1, 37.580, 37.581, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.563,
37.567, 37.526, 37.571, 37.573, 37.7, 37.8, 37.574,
37.575, 37.576, 37.579, 35.578, 37.577, 37.10, 37.21,
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37.20,37.19, 37.15, 37.16, 37.17, 37.18; част от масив
39 – ПИ № 39.570, 39.553, 39.1, 39.3, 39.554, 39.4,
39.5, 39.53, 39.54, 39.7, 39.551; част от масив 40 –
ПИ № 40.572, 40.527, 40.524, 40.523, 40.522, 40.495,
40.521, 40.24, 40.23, 40.3, 40.20, 40.517, 40.4, 40.5,
40.6, 40.2, 40.7, 40.8, 40.9, 40.516, 40.10,40.11; част
от масив 36 - ПИ № 36.525, 36.31, 36.30, 36.359,
36.29, 36.38, 36.26, 36.27, 36.358, 36.353, 36.22, 36.23,
36.45, 36.46, 36.357, 36.37, 36.38, 36.39, 36.17, 36.18,
36.49, 36.356, 36.354, 36.355, 36.342, 36.340, 36.341,
36.339, 36.47, 36.48, 36.50, 36.15, 36.16, 36.345, 36.20,
36.19, 36.1, 36.12, 36.344, 36.3, 36.4, 36.5; част от
масив 34 – ПИ № 34.346, 34.347, 34.318, 34.8,
34.9, 34.10, 34.7, 34.6, 34.5; част от масив 35 – ПИ
№ 35.361, 35.363, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6,
35.7, 35.8, 35.25, 35.364, 35.15, 35.365, 35.17, 35.100,
35.101, 35.7, 35.19, 35.20, 35.21, 35.22, 35.23, 35.24,
35.79, 35.74, 35.65, 35.383, 35.384,35.385, 35.386,
35.387, 35.98, 35.99, 35.91, 35.90, 35.11, 35.12, 35.13,
35.103, 35.102, 35.15. Заповедта и строителното
разрешение са изложени в сградата на Община
„Марица“ – Пловдив, бул. Марица 57А, стая 408,
ет. 3. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересованите собственици могат да направят жалби
и протести чрез община „Марица“ до Административния съд – Пловдив, в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4518
12. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че
е изготвен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: Връзка № 1 на водопроводна мрежа – гр.
Раднево, кв. Гарова махала, през имоти с идентификатори 61460.75.46, 61460.501.502, 61460.501.1 и
61460.501.503 по одобрена кадастрална карта на гр.
Раднево, община Раднево, област Стара Загора. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Раднево.
4310
11. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект КПИИ
в част ПУП – парцеларен план за подобект „Път
към ПСОВ в ПИ 000529“ по КВС на кв. Секирово, гр. Раковски, за обект: „Интегриран воден
проект на гр. Раковски за частично изграждане
на главни колектори и вътрешна канализационна
мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата
водопроводна мрежа по улиците, предвидени за
канализация“, и подобект „Частично изграждане
на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа“. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация, ет. 1, стая № 2.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
4516
11. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани
лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на обект
„Фотоволтаична електроцентрала“, намираща се
в ПИ 692002 в землището на Свиленград, през
имоти ПИ № 692006, 692007, 000363, 000611,
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693008, 000613, 003272 и 000498 в землището на
Свиленград, който е изложен в сградата на общината, стая 210. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица по смисъла на
чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Свиленград.
4308
9. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за поземлен имот № 000723, местност
Драката, землище на гр. Симитли, и поземлен
имот № 000252, местност Драката, землище на с.
Крупник, община Симитли, като се предвижда:
промяна предназначението на описаните имоти за обекти на леката промишленост; от ПИ
№ 000723 и ПИ № 000252 се обособяват 10 нови
урегулирани поземлени имота (УПИ) за складови
бази за хранителни и промишлени стоки, цех
за сушене на гъби и горски плодове, шивашки
цехове, обувен цех и съпътстващите ги сгради
и съоръжения. Проектът е на разположение в
техническия отдел в сградата на общинската
администрация – Симитли. На основание чл. 131,
ал. 2, т. 4 ЗУТ непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план са:
ПИ 000816, м. Драката, землище на гр. Симит
ли, община Симитли; ПИ 000254, м. Драката,
землище на с. Крупник, община Симитли; ПИ
000161, м. Драката, землище на с. Крупник, община Симитли; ПИ 000253, м. Драката, землище
на с. Крупник, община Симитли; ПИ 000016,
м. Драката, землище на с. Крупник, община
Симитли; ПИ 000039, м. Драката, землище
на с. Крупник, община Симитли; ПИ 000827,
м. Драката, землище на гр. Симитли, община
Симитли; ПИ 000552, м. Драката, землище на
гр. Симитли, община Симитли. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Симитли.
4084
1. – Община с. Братя Даскалови на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за обект
„Външна ел. връзка за фотоволтаична система“,
и ПУП – ПЗ за ПИ 008030 в землището на с.
Верен, ЕК АТТЕ 10673, община Братя Даскалови. Проектът се намира в дирекция „ТРСИСЕ“
при Община Братя Даскалови. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да
направят писмени възражения, предложения и
искания в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
4517
31. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е внесен за разглеждане
ПУП – ПП (парцеларен план) за полагане на
подземна кабелна линия 20 kV с дължина 81,18 м
от новопроектиран ж. р. стълб до новопроектиран трансформаторен пост (БКТП) в ПИ 076261,
м. Русенски път, в землището на с. Щръклево,
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община Иваново, област Русе. Проектът може да
се разгледа в оперативно звено „УТ“ – ет. 1, ул.
Олимпийска 75, с. Иваново. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до Община Иваново, с. Иваново, ул.
Олимпийска 75, ет. 1, ТСУ, в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4306

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от „Конфедерацията на
сдруженията в автомобилния транспорт“, София, с
която се оспорват т. 5, 6, 7 и 13 от Заповед № РД08-611 от 22.11.2010 г. на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, с
която са определени редът и условията за разпределението и контрола по използването и отчитането на многостранните и многократни ЕКМТ/
СЕМТ разрешителни за международен превоз на
товари по шосе, предоставени от Международния
транспортен форум за нуждите на българските
превозвачи през 2011 г., по което е образувано
адм. д. № 1266/2011 по описа на Върховния административен съд.
4605
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 218 ЗУТ обявява, че по жалба на
Тодорка Петкова Христова от Бу ргас, ж. к.
Изгрев, бл. 34, вх. 4, ет. 7, ап. 19, е образувано
а.х.д. № 475/2011 по описа на съда, насрочено
за 08.06.2011 г. в 14,20 ч., с предмет на оспорване – Решение № 40-17 от 21.10.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, с което е одобрен
проект за актуализация на ПУП – ПРЗ на ж. к.
Славейков – фаза окончателен проект, в частта,
отнасяща се до поземлен имот с идентификатор
07079.602.200.1. Заинтересуваните лица могат да
се конституират като ответници в производството
по а.х.д. № 475/2011 в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го
е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
трябва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя.
4606
Административният съд – Варна, XXII състав, призовава Вячеслав Степанович Цанев и
Елена Вячеславна Новикова да се явят в съда на
31.05.2011 г. в 13,30 ч. в качеството им на заинте-
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ресовани страни по адм.д. № 2720/2010 по описа
на Административния съд – Варна, XXII състав,
образувано по жалба на „Тиемди“ – ЕООД, Варна,
срещу Заповед № ДК-02-ВН-45 от 16.04.2010 г.,
издадена от началник на сектор Варна при РДНСК – Североизточен район, с която е наредено да
бъде премахнат незаконен строеж – Надстройка
на тераса със ЗП = 82 кв. м към ап. № 10, намиращ се в УПИ III-1060, 1061, кв. 1, ж.к. Бриз-юг,
с административен адрес: ул. Сирма войвода
6, бл. 1, ет. 5, ап. 10, Варна. Заинтересованите
страни да посочат съдебен адрес в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 137, ал. 4 АПК.
4550
Административният съд – София-град, II отделение, 28 състав, призовава Венко Асенов Кънев
като заинтересована страна по адм.д. № 4730/2009,
образувано по жалба на Лили Иванова Петрова
срещу Заповед № РД-50-71 от 30.05.2009 г. на кмета на СО, район „Банкя“. Делото е насрочено за
18.05.2011 г. от 9,30 ч. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
4551
Варненският окръжен съд, административно
отделение, VІІІ състав, призовава Анастасия
Пенчева Скунс с последен адрес Варна, ул. Братя
Миладинови 59, ет. 4, ап. 7, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 23.06.2011 г. в 9 ч.
като ответна страна по адм. дело № 61/2009,
заведено от Пенка Г. Тотева. Ответната страна
да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
4607
Петричкият районен съд е образувал гр.д.
№ 336/2011 по иск с правно основание чл. 49 СК от
Димитър Попстефанов срещу Елена Попстефанов,
без известен адрес в Република България, като
ответникът в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като се запознае с нея и приложенията
към нея, които се намират в деловодството на
съда, като следва да посочи и съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4555
Софийският градски съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите от първото съб
рание на кредиторите на длъжника „Камбаните
Рийл Истейт“ – ЕООД, по т. д. № 1132/2011 на
Софийски градски съд, търговско отделение, VІ-8
състав, да се явят в заседание на 10.05.2011 г. от
11 ч., образувано по искане на „Викинг БГ“ – ООД,
ЕИК 825256061, със седалище и адрес на управление София, ж. к. Борово, ул. Ястребец 9, бл. 2,
ап. 1, и „Юнивърсъл Пропърти Десижънс“ – ООД,
ЕИК 131521778, със седалище и адрес на управление София, ул. Цар Асен 2, ет. 1, за отмяна на
решенията на първото събрание на кредиторите
на „Камбаните Рийл Истейт“ – ЕООД. Заседанието ще се проведе в Софийски градски съд,
бул. Витоша 2.
4612
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.І.2008 г.
по ф. д. № 843/2007 вписва промени за „Експрес
ауто“ – ООД: вписва като съдружник „Експрес
сервиз“ – ООД; вписва увеличение на капитала от
5000 на 205 000 лв.; вписва нов дружествен договор.
11263
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 16.І.2008 г.
по ф. д. № 3879/2007 вписва прехвърляне на
предприятието на ЕТ „Атлантик – Стамат Стаматов“ (рег. по ф. д. № 1163/92) като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Атлантик Стаматов“ – ЕООД.
11264
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.І.2008 г.
по ф. д. № 621/2006 вписва промени за „Винедос
палма“ – ООД: вписва като съдружник Хосе
Лопез Перез; вписва увеличение на капитала
от 5000 на 67 200 лв.; заличава като управител
Франсиско Давид Пара Фернандез; вписва като
управители Педро Оскар Очандо Корхонен и
Хосе Лопез Перез; дружеството ще се управлява
и представлява от двамата управител заедно;
вписва нов адрес на управление – Бургас, ул.
Транспортна, Бизнес център „Кондоско“; вписва
нов дружествен договор.
11265
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.І.2008 г.
по ф. д. № 05310/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Макалпайн хоумс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Александровска 52, ет. 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; стоков контрол;
сделки с интелектуална собственост; хотелиерски,
туристически, рекламни, инфромационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Херберт Хайли.
11266
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. № 05330/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „ Ати лукс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.
к. Изгрев, бл. 39, вх. 2, ет. 3, ап. 5, и с предмет
на дейност: продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество на местни и ч у ж дест ранни
лица, външнотърговски сделки, комисионни,
спедиционни, превозни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, дистрибуция,
ресторантьорство, строителство, транспортни,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, таксиметрови
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел подажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Златка Тодорова Бъчварова.
11267
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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. № 05327/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сонерс груп“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Гладстон 110, ет. 6,
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, представителство и посредничество на физически и
юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, внос и износ, складови сделки,
стоков контрол, ресторантьорство, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, сделки с интелектуална собственост,
лизинг, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Якуб Юсеинов Солаков.
11268
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. № 05325/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „УВ – Силвър“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Морска 4, 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,
търговия с благородни метали, търговско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, туроператорски и
турагентски сделки, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, кафетерия и ресторантьорство, 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 Пролетина
Златева Дикова.
11269
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. № 05239/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Корект – МК“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, бул.
Демокрация 24, 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; производство
и търговия със селскостопанска продукция; хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни,
информационни или програмни услуги; фризорски
и козметични услуги; строителни и ремонтни услуги; комисионни, спедиционни и превозни сделки;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; посредническа дейност при
покупко-продажба на недвижими имоти, импорт,
експорт и реекспорт на стоки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Калина
Петрова Иванова.
11270
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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. № 5321/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „МПГ – 2007“ – ООД, със седалище
адрес на управление Карнобат, ул. Янтра 19, 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, вкл. от строителни
услуги, търговско представителство и посредничество, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Минчо Петров Георгиев.
11277
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.I.2008 г.
по ф.д. № 5308/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Инспирейшън“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Средец,
ул. Преображенска, бл. 18, вх. А, ап. 3, 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 в страната и в чужбина, внос и износ,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, туристически,
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 Майкъл Хофмайер.
11278
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. № 5302/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стейс дизайн“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Лазур, бл. 107, ет. 1, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи сд 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, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, както и всякакъв вид строителни, строително-монтажни и
ремонтни дейности, лизинг, като при необходимост за упражняване на съответната дейност ще
придобива съответните лицензии и разрешения.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Милка Стайкова Велева.
11279
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.I.2008 г.
по ф.д. № 5259/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ак – Исо“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Малка
поляна, с предмет на дейност: строителство,
международен транспорт, покупка, обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка
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на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информацинони, програмни, импресарски или
други услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Иво Силянов Исаев.
11280
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.I.2008 г.
по ф.д. № 5258/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Синигеров“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Айтос,
ул. Деветнадесети февруари 5, вх. 1, ет. 2, ап. 4,
с предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, сделки по осъществяване строителна и ремонтна дейност, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, а така също и
сделки по покупка, 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 Димитър
Янев Синигеров.
11281
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.I.2008 г. по ф.д. № 5257/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Браво – МП“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 77, 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, превозни сделки на пътници и
товари, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерство и ресторантьорство,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, туроператорски
услуги и туристическо агентиране, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, внос-износ, строителни
и строително-монтажни услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Марийка
Кънчева Кадийска.
11282
Бу р г ас к и я т о к р ъ же н с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.I.2008 г. по ф.д. № 5256/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Инсталстрой“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ж.к. Братя Миладинови,
бл. 47, вх. Б, ет. 2, с предмет на дейност: строително-монтажна и ремонтна дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, производство
на строителни и инертни материали и изделия от
тях, отдаване на автомобили под наем, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
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първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лизинг,
рекламни услуги, проектантска, производствена,
конструкторска дейност и всякакъв друг вид
търговска дейност, незабранена със закон или
друг нормативен документ. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Красимир
Иванов Шерлетов.
111283
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.I.2008 г.
по ф.д. № 3020/2005 вписа промени за „Балнео
хотел Поморие“ – АД: заличава като член на
съвета на директорите и изпълнителен директор
Димитър Василев Калоянов; вписва като член на
съвета на директорите и изпълнителен директор
Томас Щайнборн.
11284
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. № 1513/2002 вписва промяна
за „Оптимакс тур“ – ООД: вписва нов адрес на
управление Бургас, ул. Цар Симеон I № 59, ет. 1;
вписва нов учредителен акт.
11285
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 16.I.2008 г.
по ф.д. № 1678/94 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Маги – Иван Пазвантов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Магнед“ – ЕООД, с. Равадиново.
11286
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение от 15.I.2008 г.
по ф.д. № 8157/91 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Строителни изолации“ – ООД.
11287
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.I.2008 г. по ф.д. № 400/97 вписва промяна
за „БКС“ – ООД: освобождава като управител
Назиф Хюсеин Мехмед; вписва като управител
Селями Селяйдин Кара; вписва нов дружествен
договор.
11288
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.I.2008 г.
по ф.д. № 2669/2003 вписва промяна за „Експерт
консулт инженеринг“ – ООД: освобождава като
съдружник Румяна Семкова Ничева; вписва като
съдружник Петранка Велкова Желязкова; вписва
нов дружествен договор.
11289
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.I.2008 г. по ф.д. № 766/97 вписва промяна за
„Дино“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала Марин Иванов Толев; вписва
като едноличен собственик на капитала Костадин
Иванов Толев; вписва нов учредителен акт.
11290
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. № 3036/2004 вписва промяна
за „Растер“ – ООД: освобождава като управител
Георги Николаев Търпов; вписва като управител
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Начо Димов Радев; вписва ново седалище и адрес на управление – с. Ветрен, ул. Ропотамо 26;
вписва нов дружествен договор.
11291
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. № 2599/2005 вписва промени за „Джун
Джин – България“ – ООД: вписва като съдружник
Мария Хараламбова Иванова; освобождава като
съдружник Георги Кръстев Кристенсен; вписва
нов адрес на управление – Бургас, ж.к. Славейков,
бл. 150, вх. 1, ет. 1; вписва нов дружествен договор.
11292
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 15.I.2008 г.
по ф.д. № 33/2001 заличава от търговския регистър
„Ривес“ – ООД, в ликвидация.
11293
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.I.2008 г. по ф.д. № 4196/2007 вписва промяна
за „Камвест“ – ЕООД: вписва увеличение на
капитала от 5000 лв. на 55 000 лв.; вписва нов
учредителен акт.
11294
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.I.2008 г. по ф.д. № 1846/2001 вписва промяна
за „Петро – Д“ – ООД: вписва увеличение на
капитала от 5000 лв. на 600 000 лв.; вписва нов
дружествен договор.
11295
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. № 2341/2004 вписва промени за „Водоканалпроект – Бургас“ – ООД: освобождава като
съдружници Петко Стоянов Корунчев и Димитър
Николов Пантелеев; вписва промяна в наименованието от „Водоканалпроект – Бургас“ – ООД,
на „Водоканалпроект – Бургас“ – ЕООД; вписва
нов учредителен акт.
11426
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. № 5934/93 вписва промяна за „ТНС – шипинг енд фоуърдинг Ко“ – ООД: вписва нов адрес
на управление – Бургас, ул. Славянска 71, Бизнес
център, ет. 2; вписва нов дружествен договор.
11427
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.I.2008 г. по ф.д. № 3037/2003 вписва промяна
за „Преси“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Илиян
Костов Янчев; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Пена Илиева Вълчева;
вписва нов учредителен акт.
11428
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 14.I.2008 г.
по ф.д. № 5089/2007 вписва прехвърл яне на
предприятието на ЕТ „Лукс – Наско Катрафилов“ (рег. по ф.д. № 1734/90) като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Лукс – Катрафилов“ – ЕООД.
11429
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. № 1235/2005 вписва промяна
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за „Елит комерс“ – ООД: освобождава като съдружник Стефан Тихомиров Рачев; вписва като
съдружник Донка Христова Георгиева; заличава
като управител Христо Георгиев Георгиев; вписва
като управител Донка Христова Георгиева; вписва
нов дружествен договор.
11430
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. № 3849/2007 вписва промени
за „ВСТ“ – ЕООД: допълва предмета на дейност
със: „валутни сделки, сделки по обмяна на валута
в наличност (обменно бюро), както и извършване
по занятие на сделки с чуждестранна валута в
наличност по безкасов начин (финансова къща)
след получаване на съответните лицензи и разрешения“; вписва нов учредителен акт.
11431
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. № 1766/2006 вписва промяна
за „Евроконсулт – БГ“ – ЕООД: освобождава
като управител Светлана Костадинова Канариева-Чапарова; вписва като управител Станка
Минчева Канариева.
11432
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 14.I.2008 г.
по ф.д. № 2076/2003 вписва прехвърляне на предприятието на „Пит стоп“ – ООД, като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Яхтинг БГ“ – ООД (рег. по ф.д. № 2610/2005).
11433
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 2610/2005 вписва прехвърляне на предприятието на „Пит стоп“ – ООД
(рег. по ф.д. № 2076/2003), като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Яхтинг БГ“ – ООД.
11434
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. № 3985/2007 вписва промени за „Ваня Добрева“ – ООД: допълва предмета на дейност със:
„добиване, преработване и сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни и изделия със и
от тях, както и внос и износ (след получаване
на съответния лиценз), провеждане на курсове
по чужди езици, преводи от български на чужд
език и от чужд език на български, преводаческа
дейност, наемане на български и други граждани
за работа в чужбина (след получаване на съответния лиценз)“; вписва нов дружествен договор.
11435
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. № 2001/2006 вписва промяна
за „Алефф“ – ЕООД: вписва като прокурист Русанка Вълкова Славова.
11436
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. № 1183/2007 вписва промяна
за „Рафаел сървисиз“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала Васос Андреу;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Рафаел дивелъпмънтс“ – ЕООД; вписва нов
учредителен акт.
11437

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 7

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. № 3276/2007 вписва промени за „Рафаел
Даймънд“ – ЕООД; вписва като съдружник Антониос Георгиу; вписва промяна на наименованието от „Рафаел Даймънд“ – ЕООД, на „Рафаел
Даймънд“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
11438
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 16.I.2008 г.
по ф.д. № 4771/2007 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Маги – Иван Пазвантов“ (рег.
по ф.д. № 1678/94) като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Магнед“ – ЕООД.
11439
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.I.2008 г.
по ф.д. № 5254/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мира Баркам“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Транспортна, Бизнес център „Кондоско“, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, отдаване
под наем на недвижими имоти, лизинг, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговия с алхокол и алкохолни произведения
след лиценз, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, записи, презаписи и
търговия с аудио- и видеопродукти, хотелиерски,
туристически, ресторантьорски, кафе-аперитив,
транспортни услуги и отдаване под наем на автомобили (рент-а-кар) (след получаване на разрешение), рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, туроператорство
и турагентство (след получаване на разрешение),
външнотърговски сделки с всякакъв вид стоки в
пълен обем – импорт, експорт, реекспорт, производство на селскостопанска продукция, плодове
и зеленчуци, сделки по обмяна на валута в наличност като обменно бюро (след получаване на
разрешение), корабно и митническо агентиране
(след получаване на разрешение). Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителите Мигел Анхел Курто Ромагера и
Рамон Фонтаналс Мартинето.
11440
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.I.2008 г.
по ф.д. № 5230/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Бюти кеър“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 122,
ет. 1, ап. В, с предмет на дейност: внос и дистрибуция на козметични средства (след получаване
на разрешение), внос и износ на стоки от и във
чужбина, производство и покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, отдаване под наем
и преотдаване под наем на недвижими имоти,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, комисионни, спедиционни,
складови, лизингови сделки, превозни, рекламни и
програмни услуги, консултантски услуги, сделки с
интелектуална собственост в страната и в чужби-
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на, стоков контрол търговско представителство и
посредничество, хотелиерство и ресторантьорство
(след получаване на разрешение), туристически
сделки, туроператорска и туристическа агентска
дейност (след получаване на разрешение), транспортни услуги и отдаване под наем на автомобили
(рент-а-кар) (след получаване на разрешение),
производство на селскостопанска продукция,
плодове и зеленчуци, сделки по обмяна на валута
в наличност като обменно бюро (след получаване
на разрешение), корабно и митническо агентиране
(след получаване на разрешение). Дружеството е
с капитал 5000 л. и се управлява и представлява
от управителя Ивелина Николова Делева.
11441
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. № 496/97 вписва промени за
„Мега тур“ – ООД: освобождава като съдружник
и управител Панайота Христос Паспалева; вписва
като съдружник Щиляна Янева Динева; вписва
нов адрес на управление – Поморие, ул. Проф.
Стоянов 72; вписва нов дружествен договор.
11442
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. № 990/2002 вписва промяна за „Сий лайн
ейджънси“ – ООД: освобождава като съдружници
Димитър Стоянов Ламбов и Рангел Иванов Станчев; заличава като управител Димитър Стоянов
Ламбов; вписва като съдружник Стамен Светлозаров Лолов; вписва промяна в наименованието
от „Сий лайн ейджънси“ – ООД, на „Сий лайн
билдинг“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
11443
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.I.2008 г. по ф.д. № 5246/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Диди
фарма – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 80, партер,
аптека „Орфей“, с предмет на дейност: съхранение,
приготвяне, опаковане, контролиране, даване на
консултации, отпускане по лекарско предписание и без лекарско предписане на разрешени за
употреба в страната лекарствени продукти, както
и хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства по списък, определен от
министъра на здравеопазването. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Диана
Кирилова Динева-Битар.
11444
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. № 5333/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Панайотова“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Твърдица,
ул. Първа 4, с предмет на дейност: посредничество
при покупка и продажба на недвижими имоти,
строителство, строително-монтажни и строително-ремонтни услуги, покупка на недвижими
имоти, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, проектиране, инженеринг, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
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сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство и хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги, консултантски услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Фотинка
Василева Панайотова.
11445
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. № 5334/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Хейстингс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 5, вх. 4, ет. 6, с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид в страната и в чужбина, внос
и износ, производство на стоки с цел продажба
на същите, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско
представителство, агентство и посредничество
в страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Хилъри
Джулия Хейстингс.
11446
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. № 1554/2000 вписва промени за „Медицински център Ястреб – медикъл“ – ООД: заличава
като управител Стефан Иванов Касабов; вписва
като управител Атанас Димов Бошев.
11447
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. № 2694/2007 вписва промени за „Аутотранс“ – ЕООД: вписва като съдружник Ваньо
Димитров Иванов; вписва промяна на наименованието от „Аутотранс“ – ЕООД, на „Бургас строй
груп“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
11448
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.I.2008 г.
по ф.д. № 5354/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Империя – 2000“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Китен, ул.
Странджа 12а, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно с всякакъв вид търговски стоки,
туристическа, хотелиерска и ресторантьорска
дейност, представителство на автомобил, строители и търговия с автомобили, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и преработка на стоки с
цел продажба, покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба, превозни, комисионни, посреднически и рекламни сделки, външнотърговски
сделки, складови и лизингови сделки, търговско
представителство и посредничество, маркетинг,
всякакъв вид сделки, допустими от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителите Нели Стоянова
Тонева и Димитър Иванов Тонев.
11449
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.I.2008 г. по ф.д. № 5212/2007 вписва дружество
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с ограничена отговорност „Хит колор“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 28, вх. 4, ет. 7, с предмет на дейност: маркетинг, външна и вътрешна търговия,
търговско представителство и посредничество,
транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Георги Величков Югакиев.
11450
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.I.2008 г.
по ф.д. № 5228/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Зита – груп“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Фердинандова 3, 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,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както
и всякакви други сделки, незабранени с нормативни актове. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от управителя Катя
Христова Михайлова.
11451
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. № 5329/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Вълковстрой“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 65, вх. 2, ап. 15, с предмет на дейност:
строителни услуги, топло- и хидроизолации, В и К
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или експлоатация,
покупка на стоки, материални или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, транспортни, спедиционни и
превозни сделки, внос и износ, лицензионни сделки,
магазинерство и ресторантьорство, хотелиерски,
туристически или други услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Диана
Стоянова Симеонова.
11452
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. № 5243/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Средец – 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Камено,
ул. Пирин 3, с предмет на дейност: търговски сделки, свързани с покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, транспортна дейност със
собствен и нает транспорт, вътрешен и международен автомобилен и автобусен транспорт,
автосервизни услуги, изкупуване, съхранение и
реализация на селскостопанска и животинска
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продукция и изделия на хранително-вкусовата
промишленост, външна и вътрешна търговия,
хотелиерски услуги, вътрешен и международен
туризъм, туроператорска и агентска дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Иван Димитров Радев.
11453
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.I.2008 г.
по ф.д. № 5231/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Д А Д – 07“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник,
бл. 35, вх. 3, ет. 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, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, строителни услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5100 лв. и се управлява и представлява от управителя Мария Ангелова Костадинова.
11454
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.I.2008 г.
по ф.д. № 5232/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Арт стил – Кожухарови“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Неофит Бозвели 3, 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,
извършване на хотелиерски и ресторантьорски
услуги, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, търговско представителство и посредничество, сделки по покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, извършване
на фризьорски и козметични услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Лиляна Димитрова Кожухарова.
11455
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.I.2008 г.
по ф.д. № 5235/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Ламакс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Оборище 38, с
предмет на дейност: покупко-продажба 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, туристическа и
хотелиерска дейност, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Красимир Гавраилов Ларгов.
11456
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.I.2008 г.
по ф.д. № 5236/2007 вписва дружество с ограничена
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отговорност „Коста и Ко“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Иван Богоров 37,
ет. 4, с предмет на дейност: покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
проектиране и изграждане на сгради и съоръжения, строително-ремонтни дейности, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, транспортни сделки,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Улрих Фриц Ото Рекце.
11457
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.I.2008 г. по ф.д. № 6164/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества „Тангра – 2000“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Студентска 3, вх. Е, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: покупко-продажба 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, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Атанас Цонев Узунов и Петя Динева Узунова и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
11296
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 10.I.2008 г. по ф.д. № 5922/2007 вписа в регистъра за търговски дружества „Консултинг
груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Антон Пруткин 4, с предмет
на дейност: строителство, строително-ремонтни
и строително-монтажни работи, консултантски
услуги, вкл. и в областта на строителството и
строително-монтажните работи, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, закупуване
и продажба на всички видове селскостопански
произведения и живи животни, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, импресарски или други услуги,
внос-износ и търговия с МПС, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, външнотърговски
сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Иван Недялков Иванов,
който го управлява и представлява.
11297
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.I.2008 г. по ф.д. № 4937/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества промени за „Бентли“ – ООД:
заличава като съдружници и управители Пламен
Вангелов Панайотов, Николай Янков Янков и
Георги Желязков Иванов; вписва промяна в
наименованието – „Бентли“ – ЕООД; вписва
като едноличен собственик и управител Диман
Стефанов Атанасов; вписва нов адрес на управление – бул. Осми приморски полк 119, ап. 2.
11298
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г.
по ф.д. № 6354/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Форест проджект“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Цани
Гинчев 19, партерен етаж, с предмет на дейност:
покупка и обзавеждане на недвижими имоти с
цел препродажба и отдаване под наем, строителство, консултантски услуги, вътрешнотърговска и
външнотърговска дейност с всякакъв вид стоки,
за които няма нормативно ограничителен режим,
транспортна и спедиторска дейност в страната и
в чужбина, маркетингова дейност, комисионна,
складова и лизингова дейност, посредничество,
агентство и представителство на български и
чуждестранни физически и юридически лица у
нас и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, туристическа, рекламна
и импресарска дейност в страната и в чужбина,
всякаква търговска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Александър Албертович Каспаров,
който го управлява и представлява.
11299
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.I.2008 г. по ф.д. № 6184/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „М – 72“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Ген.
Радко Димитриев 41, вх. Б, ет. 2, ап. 7, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки от всякакъв вид, импорт, експорт
и реекспорт, спедиционна и складова дейност,
търговско представителство и посредничество,
рекламна дейност, транспортна дейност – превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина,
производство и реализация на промишлени стоки
и стоки за бита, ресторантьорска и хотелиерска
дейност, проектиране, строително-ремонтни и
строително-монтажни услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Ана Петрова Михайлова, която управлява и
представлява дружеството.
11300
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.I.2008 г. по ф.д. № 4653/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Комекс експорт-импорт“ – ЕООД: вписва като управител и
представляващ дружеството Светлозар Симеонов
Симеонов.
11301
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 1771/2005 вписа в регис-
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търа за търговски дружества промени за „Дизайн
салюшънс“ – ООД: заличава като съдружник
Милена Янчева Бакалова.
11302
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 6349/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „А.Б. консултинг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Аксаково,
ж.к. Надежда, бл. 6, вх. 2, ет. 4, ап. 32, с предмет
на дейност: консултантски услуги в областта на
замеделието, туризма, хотелиерството и ресторантьорството, рекламни и информационни услуги,
туристически, екскурзионни и туроператорски
услуги, хотелиерство и ресторантьорство, търговия, търговско представителство и посредничество, лизинг, покупка, строеж или обзавждане на
недвижими имоти с цел продажба, импресарски
и програмни услуги, производство на филми,
видео- и звукозаписи, лицензионни сделки и
сделки с интелектуална собственост, издателски
и печатарски услуги. Дружеството е с капитал
6000 лв., със съдружници Соня Кръстева Кръстева, Антоанета Сашева Александрова и Мартен
Лендерт Ден Боер и се управлява и представлява
от Антоанета Сашева Александрова и Мартен
Лендерт Ден Боер заедно и поотделно.
11303
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 6571/2007 вписва в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Булгар фуд“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Владислав
Варненчик 112, ет. 5, с предмет на дейност: производство и покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален или обработен
вид, рекламна, комисионна дейност, сделки с
интелектуална собственост, превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина, лизинг, търговско
представителство и посредничество, търговска
и външнотърговска дейност, експорт, реекспорт,
хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска,
туристическа дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всякаква дейност, разрешена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала „Булгар груп“ – ООД, и се управлява и
представлява от Шавкат Мидхатович Хабибулин и
Илдар Шавкатович Хабибулин заедно и поотделно.
11304
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 6572/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Булгар
девелъпмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Владислав Варненчик 112,
ет. 5, с предмет на дейност: производство и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален или обработен вид, рекламна,
комисионна дейност, сделки с интелектуална собственост, превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, лизинг, търговско представителство
и посредничество, търговска и външнотърговска
дейност, експорт, реекспорт, хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска, туристическа дейност,
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покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, както и всякаква дейност,
разрешена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала „Булгар
груп“ – ООД, и се управлява и представлява от
Шавкат Мидхатович Хабибулин и Илдар Шавкатович Хабибулин заедно и поотделно.
11305
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.XII.2007 г.
по ф.д. № 4569/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Спортен комплекс
„Спартак“ – АД: заличава като член на СД Валерия Александрова Ангелова; вписва като такъв
Петромир Веселинов Кънев.
11306
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 6502/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Сандисън“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Народни будители 47, ап. 82, с предмет на дейност:
търговска, посредническа дейност в страната и в
чужбина – внос, износ, реекспорт на всякакъв вид
стоки и продукти, комисионна търговия, откриване и поддържане на кафе, снекбар, бързи закуски,
хотелиерство, ресторантьорство, транспортна,
ремонт и боядисване на автомобили, автосервизна
дейност, туристически услуги – организиране на
екскурзии в страната и в чужбина, проектиране
и строителство, покупко-продажба, отдаване под
наем и стопанисване на движимо и недвижимо
имущество, всякаква друга незабранена от закона
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Сашо Радев Трифонов,
който го управлява и представлява.
11307
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2008 г.
по ф.д. № 6346/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мери комерс 2007“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 50, вх. 4, ет. 2, ап. 75, с
предмет на дейност: строително-монтажни работи,
консултантски услуги, счетоводни услуги, общо
строителство, търговско посредничество и представителство, търговия на дребно и едро, комисионерство, транспортна дейност и превози (товарни
и пътнически), козметични услуги, земеделие и
животновъдство, арендаторство, сухо строителство и изолация (хидро- и топло-), рибовъдство,
спортен и промишлен риболов, увеселителни и
атрактивни услуги (яхти, увеселителни влакчета
и др.), туроператорски услуги, внос и износ, корабно агентиране, рекламни, информационни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Марияна Димова Тодорова,
която го уравлява и представлява.
11308
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.I.2008 г. по ф.д. № 6596/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ле Блаан“ – ЕООД,
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със седалище и адрес на управление Варна, кв.
Виница, ул. Екатерина 19, с предмет на дейност:
промишлено и жилищно строителство, строително-ремонтни услуги, търговия и производство на
мебели, търговия и посредничество с недвижими
имоти, превоз на пътници в страната и в чужбина
(след разрешение), производство и търговия в
страната и в чужбина със строителни материали,
промишлени стоки и стоки за бита, стопанисване
на автомивка, автосервиз, авторемонти услуги,
външнотърговска дейност, внос – износ, производство, преработка, обработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция – растителна
и животинска, промишлени и животински стоки,
хотелиерство (след лиценз, комисионна, спедиционна, складова, туристическа агентска дейност,
търговско представителство и посредничество,
счетоводни и финансово-консултантски услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Таня Петрова Атанасова, която го
управлява и представлява.
11309
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 6456/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Лазур – Ди“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Генерал Цицерман 6, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, проектиране, строителство и строителноремонтни дейности, производство, обработка
и реализация на селскостопанска продукция,
промишлени и хранителни стоки, транспортна
дейност в страната и в чужбина, ресторантьорство
и хотелиерство, след лиценз, трудова медицина,
търговско представителство и посредничество.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Димитър Йорданов Йорданов, който
го управлява и представлява.
11310
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1003/2003 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Аква – 2003“ – ООД: заличава като съдружници
Константин Стоянов Стоянов и Емил Петров
Костурков; вписва нов адрес на управление – бул.
Сливница 181Б.
11311
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.I.2008 г. по ф.д. № 6631/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Стат – 1“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Арх. Мирчев 8,
ет. 1, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, производство на промишлени, хранителни и селскостопански стоки, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионерски услуги, транспортни услуги
в страната и в чужбина (след лиценз) вътрешен и
международен туризъм (след лиценз), ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност, битови
услуги, производство, внос и износ на софтуерни
продукти, компютърни компоненти и компютърна
техника, покупка, строеж или обзавеждане на
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недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Николай
Маринов Станков и Атанас Иванов Атанасов и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
11312
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 3681/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Котев“ – ЕООД: заличава като седалище Варна;
вписва ново седалище и адрес на управление – София, ул. Братя Миладинови 12, ет. 1.
11313
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 1711/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Плейс
инвест“ – ООД: заличава като съдружници „Колисеум холдинг АПС“ и Франк Дамгард Хелгасон;
вписва намаляване капитала на дружеството от
248 000 лв. на 124 000 лв.
11314
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.I.2008 г. по ф.д. № 6384/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Брасос“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, бул. Ген. Колев 49,
вх. Б, ет. 4, ап. 13, 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,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
прог рамни, импресарск и или дру ги усл у ги,
проектиране, изработка, поддръжка и ремонт на
електронна апаратура, строителство, ремонт и
поддръжка на офиси и жилищни сгради и апартаменти, проектиране, консултиране и внедряване
на екологично чисти технологии, проектиране,
консултиране, изграждане, поддръжка и ремонт
на електрически инсталации, проектиране, консултиране, изграждане, поддръжка и ремонт на
водопроводни инсталации, производство и монтаж
на дограма, асемблиране, поддръжка и ремонт на
компютърни системи, проектиране, консултиране,
изграждане, поддръжка и ремонт на компютърни
мрежи, проектиране, консултиране, изграждане,
поддръжка и ремонт на климатични и вентилационни инсталации, заснемане, обработка, монтаж,
тиражиране и прехвърляне на телевизионна продукция, проектиране, консултиране, изграждане
на телевизионни студия, маркетинг, външна и
вътрешна търговия, транспортни и логистични
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Боян Константинов Бойчев и Колю
Гочев Господинов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
11315
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 3727/2004 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Амерссон
България“ – ООД: заличава като съдружници Детелина Павлова Атанасова, Амин Мохамед Хаджи
и Басит Ахмад; вписва промяна в наименовани-
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ето „Амерссон България“ – ЕООД, с едноличен
собственик и управител Деян Стоянов Ташев;
приема и прилага актуален учредителен акт.
11316
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 10.I.2008 г.
по ф.д. № 3136/2007 вписа в регистъра прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Желев – 93 – Живко
Желев“ от едноличния търговец Живко Киров
Желев на „Спедстрой“ – ЕООД.
11317
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 1639/2003 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Риалис“ – ЕАД: заличава като членове на СД
Стефан Асенов Косев и Александър Любомиров
Неделчев; вписва като членове на СД „Боляри“ – ЕАД, и Станислав Русалинов Николаев.
11318
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 3316/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Ер Си Ем инвест“ – ЕООД:
вписва като съдружник и управител Янка Георгиева
Цветанова, която ще представлява дружеството
заедно и поотделно с досегашния управител;
вписва промяна в наименованието – „Ер Си Ем
инвест“ – ООД; вписва увеличаване капитала на
дружеството от 5000 лв. на 495 000 лв.
11319
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 3.I.2008 г. по ф.д. № 3789/2000 вписа
в регистъра за търговски дружества промени за
„Морски ястреб“ – ООД: вписва промяна в наименованието „Унимепро и Ко“ – ООД; заличава
като седалище – Варна; вписва ново седалище и
адрес на управление – София, бул. Витоша 180,
ет. 5, офис 5А.
11320
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава,
че провереният и приет от общото събрание на
акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г.
на „К – ЕИ – Г“ – АД, по ф.д. № 326/2001, е
представен в търговския регистър.
11321
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 7.XII.2007 г.
по ф.д. № 6354/93 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Метал“ – АД: заличава
като член на СД „Метал А“ – ЕООД; вписва
като такива Стилиян Иванов Лупов и Мартин
Иванов Лупов.
11322
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г. на
„Димят“ – АД, по ф.д. № 3504/96, е представен
в търговския регистър.
11323
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 2.I.2008 г. по ф.д. № 4948/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „МТМ
1 България“ – ООД: заличава като съдружници
Кристина Иванова Иванова и Иван Христов Ива-
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нов; вписва промяна в наименованието – „МТМ
1 България“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик „МТМ груп“ – ЕООД; вписва нов
учредителен акт.
11324
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.II.2007 г. по ф.д. № 4127/92 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Зодиак
шипинг“ – ООД: заличава като управител и
представляващ Антон Иванов Иванов; вписва
като такъв Иван Антонов Иванов.
11325
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.I.2008 г.
по ф.д. № 7543/91 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Деком – Т“ – ООД: заличава като съдружник Иван Христов Иванов;
вписва като такъв „МТМ груп“ – ЕООД; вписва
нов дружествен договор.
11326
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 2.I.2008 г. по ф.д. № 8/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „МТМ 2
България“ – ООД: заличава като съдружници
Кристина Иванова Иванова и Иван Христов Иванов; вписва промяна в наименованието – „МТМ
2 България“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик „МТМ груп“ – ЕООД; вписва нов
учредителен акт.
11327
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 5790/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Давид – 2003“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Игнатиево,
област Варна, ул. Пирин 14, с предмет на дейност:
производство и търговия със стоки и услуги в
страната и в чужбина, вътрешен и международен
транспорт, туроператорство, хотелиерство, ресторантьорство, туристически услуги в страната
и в чужбина, строителство и монтаж, ремонти,
реконструкции и възстановяване, посредническа
и комисионерска дейност, рекламна дейност,
търговия с недвижими имоти и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство, посредничество и агентство
на български и чуждестранни лица в страната
и в чужбина, проучване, проектиране и строително-монтажни и строително-ремонтни работи,
изкупуване и търговия със селскостопанска продукция. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Марин Димов Йорданов,
който го управлява и представлява.
11328
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.I.2008 г.
по ф.д. № 6493/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Булгар Инвестстрой“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Трошево, бл. 21, вх. Б, ет. 2, ап. 44, с предмет на дейност: икономически консултации и проучвания,
инвестиционна, посредническа, транспортна,
лизингова дейност, покупка на стоки или други
вещи с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
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посредничество на местни и чуждестранни лица
и фирми, строителство и търговия с недвижими
имоти, информационно обслужване на фирми и
лица, издателска и рекламна дейност, строителни
услуги, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, програмни и интернет услуги, производство
на стоки, наемане и отдаване под наем на движима и недвижима собственост, предприемаческа
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Леонид Азрелян, който
го управлява и представлява.
11329
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.I.2008 г.
по ф.д. № 6638/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Българско инвестиционно агентство“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Райко Жинзифов 9, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: икономически консултации и проучвания,
инвестиционна, посредническа, транспортна,
лизингова дейност, покупка на стоки или други
вещи с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
лица и фирми, строителство и търговия с недвижими имоти, информационно обслужване на
фирми и лица, издателска и рекламна дейност,
строителни услуги, хотелиерски, туристически,
ресторантьорски, програмни и интернет услуги,
производство на стоки, наемане и отдаване под
наем на движима и недвижима собственост, пред
приемаческа дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Игор Владимирович
Тестоедов и Христо Бойчев Боев и се управлява
и представлява от съдружниците поотделно.
11330
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.I.2008 г. по ф.д. № 6424/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Мистър Огс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Трошево,
бл. 24, вх. А, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, производство, покупка и
преработка на стоки или други вещи с цел препродажба, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост,
вътрешно- и външнотърговска дейност, рекламна, комисионна, хотелиерска и ресторантьорска
дейност, ключарски и обущарски услуги, експорт
и реекспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Орхан Шакир Адем и Валерия
Николова Стоянова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
11331
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.I.2008 г. по ф.д. № 6612/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ферро“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление – гр. Белослав,
кв. Младост, бл. 20, вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на
дейност: търговска дейност с отпадъци от черни
и цветни метали (след получаване на надлежно
разрешение), вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и
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юридически лица в страната и в чужбина, сделки
с недвижими имоти. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Антон Иванов
Чикурдов, който го управлява и представлява.
11332
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.I.2008 г. по ф.д. № 6613/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Инс металс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Белослав,
ул. Велико Търново 10, с предмет на дейност:
търговска дейност с отпадъци от черни и цветни
метали (след получаване на надлежно разрешение),
вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, сделки с недвижим имоти.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Ивайло Божидаров Минчев, който
го управлява и представлява.
11333
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.I.2008 г. по ф.д. № 6614/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Трансинс рециклираща
компания 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Белослав, кв. Младост 1, вх. А,
ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (след
получаване на надлежно разрешение), вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, сделки с недвижими
имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Тошко Енчев Савов,
който го управлява и представлява.
11334
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 6464/2007 вписа в регистъра за търговски дружества „Муун кънстракшън
къмпани“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Марко Балабанов 29, с
предмет на дейност: търговия, транспорт, внос и
износ, търговско представителство, посредничество и дистрибуторство, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни и информационни услуги, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Манджийт Сингх, който
го управлява и представлява.
11335
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.I.2008 г.
по ф.д. № 1255/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Аркаин – тур“ – ООД:
вписва като съдружник Адриана Богомиловна
Ковачева.
11336
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.I.2008 г.
по ф.д. № 2293/97 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Дворец на културата и
спорта“ – ЕАД: заличава като членове на СД Ана
Кънчева Костадинова, Сергей Любомиров Серге-
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ев, Георги Стефанов Недялков и Милен Николов
Бакърджиев; вписва като такива Стефан Стайков
Хрелев, Надежда Викторовна Дончева, Веселина
Томова Захариева и Благой Кузманов Калфов.
11337
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 3.I.2008 г. по
ф.д. № 2456/2004 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Фрея турс“ – АД: заличава като членове на СД Стилиян Радославов
Радев и Йордан Йорданов Йорданов; вписва като
такива Левон Антраник Шакариян и Мирослава
Панайотова Ташева.
11338
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 6573/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Булгар ресорт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, бул.
Владислав Варненчик 112, ет. 5, с предмет на
дейност: производство и покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален
или обработен вид, рекламна, комисионна дейност,
сделки с интелектуална собственост, превоз на
пътници и товари в страната и в чужбина, лизинг,
търговско представителство и посредничество,
търговска и външнотърговска дейност, експорт,
реекспорт, хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска, туристическа дейност, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, както и всякаква дейност, разрешена
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала „Булгар груп“ – ООД, и
се управлява и представлява от Шавкат Мидхатович Хабибулин и Илдар Шавкатович Хабибулин
заедно и поотделно.
11339
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 6574/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Булгар мениджмънт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, бул. Владислав Варненчик 112, ет. 5, с предмет на дейност:
производство и покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален или обработен вид, рекламна, комисионна дейност, сделки с
интелектуална собственост, превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина, лизинг, търговско
представителство и посредничество, търговска
и външнотърговска дейност, експорт, реекспорт,
хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска,
туристическа дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всякаква дейност, разрешена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала „Булгар груп“ – ООД, и се управлява и
представлява от Шавкат Мидхатович Хабибулин и
Илдар Шавкатович Хабибулин заедно и поотделно.
11340
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6455/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Анимония“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Поп Харитон
29, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: търговия
със саксийни цветя, рязан цвят, букети, цветни
борси, търговия с торови препарати и почви за
флора, складова, снабдителска, разносна дейност
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по доставка на адрес, внос, разфасовка, търговия на едро и дребно със семена и посадъчен
материал, продажба и аранжиране на цветя,
на творби на изящните, приложните изкуства,
народните занаяти и сувенири. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Анита Стоянова
Минтова и Симеон Милчев Симеонов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
11341
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 2315/2007 вписа промени
за „Аузония“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Даниела Димитрова Коева; вписва
промяна в наименованието – „Аузония“ – ЕООД,
с едноличен собственик и управител Силвия
Димитрова Бранкова.
11342
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.I.2008 г. по ф.д. № 6351/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „СВЕ – Варна“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул. Неофит Бозвели 19, ет. 4, ап. 3, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, консултантска
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност, строително предп риемачество, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, таксиметрови услуги в страната и в
чужбина, превозна, туристическа, туроператорска
и агентска дейност (след лицензиране), рекламна,
информационна, импресарска, програмна дейност,
сделки с интелектуална собственост, издателска и
печатарска дейност, посредничество при покупкопродажба и наем на недвижими имоти, консултации по покупко-продажба и наем на недвижими
имоти, управление на недвижими имоти, оценки
на недвижими имоти, автомонтьорски и автотенекеджийски услуги, шивашки услуги, услуги на
юридически и физически лица, реализиране на
целия предмет на дейност в страната и в чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Светлана Петрова Янчева, която го
управлява и представлява.
11343
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.I.2008 г. по ф.д. № 6555/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Беки 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ж.к. Чайка 68, вх. Е, ет. 3, ап. 112, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, счетоводни и одиторски услуги,
строителство, търговия с недвижими имоти,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и ресторантьорство,
комисионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Светла Борисова Димитрова, която
го управлява и представлява.
11344
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.I.2008 г. по ф.д. № 6431/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Аринштайн Балкан“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Ал. Рачински 20, ет. 2, офис
8, с предмет на дейност: търговска дейност с
оборудване за промишлеността, търговия на едро
с машини, оборудване и части за тях, производство на машини за обработка на метал, производство на промишлени и хранителни изделия,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складова дейност, търговско представителство
и посредничество, финансово посредничество,
друга стопанска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 20 000 лв., със собственик на капитала Марк Аринштайн, който
го управлява и представлява.
11345
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 223/2007 вписа промяна
за „КВН автостил“ – ООД: заличава като съдружник Антон Николаев Митев и вписва като
такъв Валентина Николаева Митева.
11346
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1364/2001 вписа промяна
за „Каритрейд“ – ООД: заличава като съдружник
Васил Евгениев Божилов; вписва като такъв
Милан Янчев Калчев.
11347
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 2.I.2008 г. по ф.д. № 6579/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Тексим“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, бул.
Генерал Колев 75, вх. Б, ет. 5, ап. 22, с предмет
на дейност: транспортни услуги, спедиционни,
комисионни, складови, посреднически, преводни,
информационни и рекламни услуги, вътрешна и
външна търговия, покупка, строеж, обзавеждане,
ремонт на недвижими имоти с цел продажба,
предприемаческа и лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, вътрешно и
външно обзавеждане и оформяне на пространства,
дизайн, покупко-продажба на стоки или други
вещи в първоначален, преработен или обработен
вид, хотелиерство, вътрешен и международен
туризъм. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Владимир Борисов Николов и Николай Борисов Николов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
11348
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.I.2008 г. по ф.д. № 6264/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Гошо Ифа“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
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Димчо Дебелянов 22, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, отдаване под наем на
недвижими имоти, консултантски, информационни и управленски услуги, 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, складови
и сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Георги Финдулов Георгиев, който го
управлява и представлява.
11349
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 3.I.2008 г.
по ф.д. № 3527/2006 вписа промени за „Варчев
мениджинг компани“ – ЕАД: заличава като член
на СД Снежана Христова Пъшева; вписва като
такъв Георги Николов Глушков.
11350
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.I.2008 г. по ф.д. № 6452/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
оттоворност „Златно ключе“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав
Варненчик, бл. 228, вх. 4, ет. 4, ап. 112, с предмет
на дейност: експорт и импорт на стоки, транспорт
по суша, вода и небе, производство и покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, в т. ч. на горива и
смазочни материали, резервни части, автомобилни
гуми, тютюн и неговите изделия, ценни метали
(при спазване на съответните законови изисквания), складова, спедиционна, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
сделки с произведения на изкуството, авторско
право, интелектуална и индустриална собственост,
туризъм, ресторантьорство, хотелиерство (след
лиценз), издателска дейност, всякакви услуги,
покупка на недвижими имоти и обзавеждане с
цел продажба, строителство, откриване на представителства и клонове в чужбина (съобразно
законодателството), международен автомобилен
транспорт на товари и пътници (след лиценз),
предприемаческа и инвестиционна дейност в
страната и в чужбина, организиране на сезонен
и почасов труд по надлежен ред, наемане на машини и обекти. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Мариана Станчева Божкова и
Гинка Атанасова Костова, които го управляват
и представляват заедно.
11351
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.I.2008 г.
по ф.д. № 42/96 вписа промени за „Х идрострой“ – АД: вписва увеличаване капитала на
дружеството от 96 490 лв. на 1 500 000 лв. чрез
издаване на нови 280 702 акции, всяка една с
номинална стойност от 5 лв.
11352
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Български киноложки клуб Бигъл“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
общо събрание на 29.05.2011 г. в 10 ч. в София, кв.
Оборище, ул. Оборище 98, ресторант „Механата“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността за
2009 и 2010 г.; 2. приемане и освобождаване на
членове; 3. промяна на устава; 4. избор на нов УС;
5. приемане на програма за работа за 2011 г.; 6.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място.
4616
20. – Управителният съвет на фондация „Нашият свят“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и по своя инициатива свиква общо събрание на
членовете на фондацията на 1.06.2011 г. в 11 ч.
в София, район „Възраждане“, бул. Мария-Луиза 67а, ет. 2, ап. 6, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за освобождаване на София
Маринова Каменова като член на управителния
съвет и съответно от заеманата длъжност заместник-председател на УС на фондацията; 2.
даване на съгласие за доброволното прекратяване
на членството на София Маринова Каменова
във фондацията; 3. приемане на решение за изменение и допълнение на учредителния акт на
фондацията; 4. избор на нов управителен съвет;
5. други. При липса на кворум на основание
чл. 23, ал. 2 от учредителния акт на фондацията и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4223
94. – Управителният съвет на Българската
асоциация на частните училища (БАЧУ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 02.06.2011 г. в 10 ч. в София, ул.
Христо Белчев 21, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове; 2. отчет на
управителния съвет за дейността на БАЧУ през
2010 г.; 3. финансов отчет за 2010 г. и бюджет за
2011 г.; 4. промени в състава на управителния
съвет; 5. разни.
4271
30. – Управителният съвет на сдружение
„АСК – рейсинг спорт“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 03.06.2011 г. в 11 ч. в офиса на
сдружението в София 1142, район „Средец“, ул.
Фритьоф Нансен 3, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния отчет на управителния
съвет на сдружението по повод управлението и
представителството на сдружението; 2. приемане
на ГФО на сдружението за 2010 г.; 3. промяна
в състава на УС; освобождаване и избор на нов
член на колективния орган; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23,
изр. 2 от устава на сдружението събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на явилите
се членове. Писмените материали, свързани с
дневния ред на заседанието, са на разположение
на адреса на управление на сдружението всеки
делничен ден от 9 до 17 ч.
4320
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8. – Координационният съвет на Българското
статистическо дружество, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на дружеството на 03.06.2011 г. в 14 ч. в
София в зала 423 на Института по математика
и информатика – БАН, София, ул. Акад. Георги
Бончев, бл. 8, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на дружеството за 2010 г.; 2. насоки
за работа през 2011 г.; 3. обявяване на конкурс
за наградата „Кирил Попов“; 4. други.
4499
20. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество София-изток“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 10 от устава
на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 04.06.2011 г. в 10 ч. в ловната хижа в кв.
Челопечене при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на УС за 2010 г.; 2. отчетен
доклад на КРК за 2010 г.; 3. приемане бюджета на
сдружението за 2011 г.; 4. приемане на програма
за дейността на сдружението за 2011 г.; 5. избор
на УС, председател на УС, КРК, председател на
КРК, представители в ОС на НЛРС – СЛРБ; 6.
промени в устава на сдружението; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на същото място и
същия ден в 11 ч.
4046
4. – Управител ят на Фон даци я „Старт“,
София, на основание чл. 35, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква заседание
на настоятелството на Фондация „Старт“ на
04.06.2011 г. в 17 ч. на адреса на управление
на фондацията – София, район „Люлин“, ж. к.
Люлин, бл. 105, вх. В, ап. 74, при следния дневен ред: 1. разглеждане на молба от Светлана
Цветанова Никифорова за освобождаването є
от длъжността управител на Фондация „Старт“;
2. разглеждане на молба от Стефка Атанасова
Джонева за освобождаването є от длъжността
член на настоятелството на Фондация „Старт“;
3. разглеждане на молба от Мария Георгиева
Бакърджиева-Герганова за освобождаването є от
длъжността член на настоятелството на Фондация „Старт“; 4. разглеждане на молба от Нушка
Григорова Цветанова за освобождаването є от
длъжността член на настоятелството на Фондация „Старт“; 5. предложение от Геновева Лукова
Момчева за управител на Фондация „Старт“
да бъде избрана Стефка Атанасова Джонева;
6. предложение от Геновева Лукова Момчева
членовете на настоятелството да бъдат 3 души;
7. предложение от Геновева Лукова Момчева за
секретар на Фондация „Старт“ да бъде избрана
Светлана Цветанова Никифорова. При липса на
кворум заседанието ще се проведе в същия ден
в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на членовете.
4330
12. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Жени за гражданско
общество“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 4.06.2011 г. в 14 ч. в София, ул. Граф Игнатиев
44, вх. А, ап. 2, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет за 2010 г.;
2. приемане на финансовия отчет за 2010 г.; 3.
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приемане на бюджет на сдружението за 2011 г.;
4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
4501
30. – Управителният съвет на „Атлетически
клуб ЦСКА – СУ Генерал Владимир Стойчев“,
София, на основание чл. 17, ал. 2 от устава на
клуба и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
07.06.2011 г. в 12 ч. в седалището на клуба в София, ул. Асенова крепост 4А, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуба за 2010 г.; 2.
приемане на изменения и допълнения в устава
на клуба; 3. избор на нов управителен съвет; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
4500
24. – Управителният съвет на Университетски
тенис клуб „Академик“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 8.07.2011 г. в 17 ч. в седалището на клуба в
София, тенис комплекс „Академика“, Борисова
градина, при следния дневен ред: 1. отчет на
контролния съвет; 2. вземане на решение за заплащане на членски внос и определяне размера
му; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред един час
по-късно. Материалите са на разположение на
членовете на общото събрание в канцеларията
на клуба.
4268
2. – Управителният съвет на Сдружението на
директорите в средното образование в Република България, София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.06.2011 г. в
8 ч. в София, ул. Ген. Паренсов 11, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността през
2009 г.; 2. приемане финансов отчет за 2009 г.;
3. приемане план за дейността през 2011 г.; 4.
приемане план за бюджета за 2011 г.; 5. промени
в състава на управителния съвет; 6. промени в
състава на контролния съвет; 7. разни.
4536
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по водомоторен спорт
„ Дионис 95“, Ба л чи к , на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 3 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на членовете си на 27.05.2011 г. в 18 ч. в зала на Морска
гара – Балчик, при следния дневен ред: 1. отчет
на спортно-състезателната дейност; 2. финансов
отчет; 3. приемане на нови членове; 4. освобождаване на стария управителен съвет и избор
на нов управителен съвет; 5. организационни
въпроси. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото мято и при същия
дневен ред.
4562
10. – Управителният съвет на сдружение „Ротари клуб – Балчик“, Балчик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.06.2011 г. в 18 ч. в клуба на сдружението
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в Балчик, ул. Гео Милев, приемна – Община
Балчик, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на годишния и финансов отчет на
сдружението; 2. освобождаване на членове на УС
от отговорност; 3. освобождаване на членове и
приемане на нови членове на сдружението; 4. освобождаване на УС и президент, избор на нов УС
и президент; 5. промяна на устава на сдружението;
6. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
4504
24. – Управителният съвет на Териториалната организация на научно-техническите съюзи,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на 29.VІ.2011 г. в
10 ч. в Бургас, ул. Цар Петър 17, ДНТ – Бургас, ет. 4, зала № 4, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет на ТО на НТС
за дейността на организацията за периода юни
2006 г. – юни 2011 г.; 2. приемане на основни
насоки за дейността на ТО на НТС за периода
2001 г. – 2016 г.; 3. приемане на бюджет на ТО
на НТС; 4. избор на управителен съвет и ръководство на ТО на НТС. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
4279
20. – Управителният съвет на сдружение „Черноморски център за екологична информация и
образование“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 21, ал. 2 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 12.06.2011 г. в 9 ч. в офиса на
сдружението във Варна, ул. Д-р Л. Заменхоф 2,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на управителния съвет на
сдружението; 2. освобождаване на членовете на
действащия управителен съвет на сдружението;
3. избор на членове на управителния съвет и на
председател на управителния съвет на сдружението, секретар и контрольор; 4. приемане на
изменения и допълнения на устава на сдружението; 5. приемане на бюджет на сдружението; 6.
разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 22 от устава на сдружението при липса на
необходимия кворум събранието ще се отложи
с един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред, колкото и членове на общото
събрание да се явят.
4278
8. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Ада Бахча“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 22.06.2011 г. в
11 ч. в рибарското селище „Ада Бахча“, местност
Прибой – Варна, при следния дневен ред: 1. отчет
за работата на сдружението през 2010 г.; проект
за решение – ОС приема отчета за работата на
сдружението през 2010 г.; 2. освобождаване на
членовете на управителния съвет от длъжност и
отговорност; проект за решение – ОС освобождава членовете на управителния съвет от длъжност
и отговорност; 3. избиране на управителен съвет;
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проект за решение – ОС избира управителен
съвет; 4. обсъждане и приемане на бюджета за
2011 г.; проект за решение – ОС приема бюджета
за 2011 г.; 5. отчет на управителния съвет относно процедурите по узаконяване на рибарско
селище „Ада Бахча“, местност Прибой – Варна,
и обсъждане на предстоящите процедури по
узаконяване; проект за решение – ОС приема
извършването на предстоящите процедури по
узаконяване на рибарско селище „Ада Бахча“,
местност Прибой – Варна; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч. при
същия дневен ред независимо от това, колко
членове са се явили.
4535
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Лайънс клуб – Вида – Видин“,
Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 31.05.2011 г. в 17,30 ч. във Видин,
ул. Г. С. Раковски 13, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението; 2. освобождаване на управителния съвет поради изтичане на
мандата му; 3. избор на нов управителен съвет;
4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
4280
19. – Управителният съвет на сдружение
„Дом на науката и техниката“, Казанлък, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 32, ал. 2 и 3 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 31.05.2011 г. в 14 ч. в Казанлък,
ул. Розова долина 8, зала № 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на ДНТ за периода юли 2005 – юни 2010 г.; 2.
приемане на бюджета на ДНТ за периода януари
2011 – декември 2012 г.; 3. приемане на програма
за дейността на ДНТ за периода юни 2011 – декември 2012 г.; 4. обсъждане на предложение за
промени в устава на ДНТ; 5. приемане на нови
членове; 6. промени в състава на управителния
съвет на ДНТ; 7. текущи. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 15 ч., в същата зала
и при същия дневен ред.
4272
2. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при ЦДГ „Буратино“, Казанлък,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на училищното настоятелство на 07.06.2011 г. в 17 ч. в учителската стая
на детската градина при следния дневен ред: 1.
отчет за работата на настоятелството; 2. освобождаване на председателя на УС на УН и член
на КС на УН; 3. избор на нов председател на УС
и член на КС на УН. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час по-късно същия ден, на същото място
и при същия дневен ред.
4506
10. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Клуб по борба Торнадо – Костандово“, гр. Костандово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
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сдружението на 30.06.2011 г. в 10 ч. в гр. Костандово, спортна зала, община Ракитово, област
Пазарджик, при следния дневен ред: 1. избор на
нов управителен съвет; 2. избор на председател;
3. избор на заместник-председател; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4281
10. – Управителният съвет на сдружение
„Сдружение за защита на увредените от строителни инвеститори“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно събрание на
31.05.2011 г. в 10 ч. в Пловдив, Тодор Хрулев № 7,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
освобождаване на Станислав Димитров Петков
по негова молба като член на сдружението; 2.
вземане на решение за приемане на Василий
Николаевич Колганов за член на сдружението;
3. вземане на решение за приемане на Христо
Найденов Найденов за член на сдружението; 4.
избор на Василий Николаевич Колганов за член
на управителния съвет на сдружението; 5. вземане
на решение за промяна на устава на сдружението
съобразно извършените промени. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
4563
1. – Съветът на директорите на „Бимекс Инженеринг“ – АД, Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 6.06.2011 г. в 13 ч. в административната сграда на дружеството на бул. Рогошко
шосе 3А при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2010 г.; проект
за решение – ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2010 г. съгласно приложението; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2010 г. и доклада на експертсчетоводителя за извършената проверка; проект
за решение – ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс за 2010 г. и доклада на експертсчетоводителя за извършената проверка съгласно
приложението; 3. разпределяне на печалбата за
2010 г.; проект за решение – ОС разпределя печалбата и дивидентите съгласно предложението
на съвета на директорите – по приложение; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2011 г.; проект за решение – ОС избира предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител за 2011 г.; 5. освобождаване
от отговорност съвета на директорите за периода
1.01.2010 г. – 31.12.2010 г.; проект за решение – ОС
освобождава от отговорност съвета на директорите за периода 1.01.2010 г. – 31.12.2010 г.; 6. изменения и допълнения на устава на дружеството;
проект за решение – ОС приема измененията и
допълненията на устава съгласно направените
предложения; 7. разни. Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение
в седалището на дружеството всеки присъствен
ден от 14 до 16 ч. Регистрацията на акционерите
и пълномощниците започва същия ден от 12 ч.
За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта. При липса на кворум
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на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 20.06.2011 г. в 13 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
4273
1. – Съветът на директорите на „Тритон И &
И“ – АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите
на 06.06.2011 г. в 9 ч. в административната сграда
на дружеството на бул. Рогошко шосе 3А при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2010 г.; проект за решение – ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2010 г. съгласно приложението; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2010 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка; проект за решение – ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс за 2010 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за извършената
проверка съгласно приложението; 3. разпределяне
на печалбата за 2010 г.; проект за решение – ОС
разпределя печалбата и дивидентите съгласно
предложението на СД – по приложение; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.;
проект за решение – ОС избира предложения
от СД дипломиран експерт-счетоводител за
2011 г.; 5. освобождаване от отговорност на СД
за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.; проект за
решение – ОС освобождава от отговорност СД за
периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.; 6. избор на нов
съвет на директорите; проект за решение – ОС
избира предложения от СД нов съвет на директорите; 7. изменения и допълнения на устава на
дружеството; проект за решение – ОС приема
измененията и допълненията на устава съгласно
направените предложения; 8. разни. Писмените
материали по дневния ред на събранието са на
разположение в седалището на дружеството всеки
присъствен ден от 14 до 16 ч. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва същия
ден от 8 ч. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 20.06.2011 г. в 9 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
4274
25. – Управителният съвет на Тракийско дружество „Одринска епопея“, Поморие, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 4, ал. 7 от устава на дружеството свиква общо събрание на дружеството
на 31.05.2011 г. в 17 ч. в офиса на сдружението
в Поморие, ул. Симеон 25, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружеството през 2010 г.; 2. избор на членове на нов
УС и КК; 3. изменения и допълнения в устава;
4. вземане на решение за допълнителни вноски
от членовете; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4318
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12. – Управителният съвет на СЖОЗТС „Сили
имам да се боря“, Самоков, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 10.06.2011 г. в 18 ч. в Самоков, ул. Македония
23, при следния дневен ред: 1. определяне на
сдружението за извършване на общественополезна дейност; 2. промяна в устава на сдружението;
3. отчет на УС на сдружението; 4. приемане на
нови членове; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4256
30. – Управителният съвет на СНЦ „Зелени
Балкани – Стара Загора“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 5.06.2011 г. в 12 ч. на адрес Стара
Загора 6000, ул. Стара планина 9, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2010 г.;
2. приемане на финансовия отчет за 2010 г. на
сдружението и оперативен бюджет за 2011 г.; 3.
приемане на предложения за промени в устава
на сдружението; 4. други.
4317
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на фризьорите
в България“, Хасково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 5.06.2011 г. в 10 ч. в Хасково, бул. Раковски
9, ет. 2, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за прекратяване и обявяване в ликвидация на АФБ – Хасково; 2. избор на ликвидатор;
3. срок на ликвидация – 6 месеца; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4345
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фонд за развитие на Летище Пловдив – Южната врата на България“, с.
Крумово, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.06.2011 г. в
11 ч. в заседателната зала на Нов пътнически
терминал при Летище Пловдив на адрес: област
Пловдив, община „Родопи“, с. Крумово, Летище
Пловдив 4009, при следния дневен ред: 1. одобрение
на годишния финансов отчет на сдружението за
2010 г.; 2. приемане отчет за дейността на управителния съвет на сдружението за 2010 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 26 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4505
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