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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 10 август 2012 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на републиката
 Указ № 294 за награждаване на г-н
Махеш Ман Шрестха с орден „Мадарски конник“ първа степен
 Указ № 305 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Калофер, община Карлово, област Пловдив,
на 7 октомври 2012 г.
Министерски съвет
 Постановление № 169 от 2 август
2012 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет
 Постановление № 170 от 2 август
2012 г. за предоставяне на средства
на Българския Червен кръст за изпълнение на план за разпределение на
храни от интервенционните запаси
на Европейския съюз за  най-нуждаещи
се лица
 Постановление № 171 от 2 август
2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджетите на
общините Силистра, Русе, Плевен и
Свищов за подобряване състоянието
на културно-исторически обекти,
включени в програмата за посещение по време на XXII Световен лимес
конгрес, който ще се проведе в Русе
през 2012 г.
 Постановление № 172 от 6 август
2012 г. за предоставяне на средства
от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във
връзка с увеличаването на капитала
на търговско дружество
 Постановление № 173 от 6 август
2012 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 86 на Министерския
съвет от 2012 г. за предоставяне на
допълнителни бюджетни кредити по
бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустрой-
ството за 2012 г.
 Решение № 666 от 6 август 2012 г.
за изменение и допълнение на Реше-
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ние № 945 на Министерския съвет
от 2004 г. за утвърждаване Списък на
републиканските пътища, приемане
Списък на републиканските пътища,
за които се събира такса за ползване
на пътната инфраструктура – винетна такса, и за определяне на съ
оръжение, за което се събира такса
по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата за ползване на отделно съоръжение
по републиканските пътища
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Министерство
на здравеопазването
 Споразумение за изменение, допълнение и продължаване действието
на Споразумението за предоставяне
на безвъзмездна помощ по Програма
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН
в България“ между Глобалния фонд за
борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България
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Министерство
на икономиката,
енергетиката и туризма
 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци“
31
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Патентно ведомство
на Република България
 Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република
България
43
Министерство
на образованието,
младежта и науката
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 2003 г. за документите
за системата на народната просвета 49
Върховен
административен съд
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 Решение № 6911 от 16 май 2012 г.
по административно дело № 12412 от
2011 г.
50

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 61

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 294
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Махеш Ман Шрестха с
орден „Мадарски конник“ първа степен за
особено големите му заслуги за подпомагане
на българските граждани в Непал и за укрепване на българо-непалските връзки.
Издаден в София на 30 юли 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
7565

УКАЗ № 305
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Калофер, община Карлово, област
Пловдив, на 7 октомври 2012 г.
Издаден в София на 3 август 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
7566

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169
ОТ 2 АВГУСТ 2012 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за служебните командировки
и специализации в чужбина, приета с Постанов
ление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80
и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2, 23 и
98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г.,
бр. 73 от 2010 г. и бр. 19, 105 и 106 от 2011 г.),
се правят следните изменения и допълнения:

1. В наименованието на раздел VI думите
„пътните разходи“ се заменят с „разходите“.
2. В чл. 41:
а) в ал. 1 думите „пътните разходи“ се заменят
с „разходите“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Редът по ал. 1 се отнася за пътните
разходи и за разходите по ал. 3, направени за
участие на представители на българските ведомства в заседания на работни органи на Съвета,
които попадат в обхвата на действащото към
момента на пътуването решение на Генералния
секретар на Съвета/Върховен представител за
Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на пътни разходи
за делегати на членовете на Съвета с неговите
изменения и допълнения, наричано по-нататък
„действащото решение на Генералния секретар“,
и правилата за прилагането му.“;
в) създава се ал. 3:
„(3) В изрично упоменати случаи, при условията и в рамките на лимитите, установени в
правилата за прилагането на действащото решение
на Генералния секретар, на възстановяване подлежат и направените разходи за до две нощувки.“
3. В чл. 42 думата „пътни“ се заличава, а думите
„Решение 32/2011“ се заменят с „действащото
решение на Генералния секретар“.
4. В чл. 43:
а) в ал. 1 думите „пътните разходи“ се заменят
с „разходите“;
б) в ал. 2 думите „Европейски въпроси“ се
заменят с „Икономическа и финансова политика“ и думите „пътните разходи“ се заменят с
„разходите“.
5. В чл. 44:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) При участие в заседания на работните
органи към Съвета, които попадат в обхвата на
действащото решение на Генералния секретар,
командироването се осъществява съгласно изискванията на наредбата, като извършените разходи
подлежат на отчитане и по реда на този раздел.“;
б) в ал. 2 думите „в съответствие с приложение
1 към Решение 32/2011“ се заменят със „съгласно съответното приложение към действащото
решение на Генералния секретар“.
6. В чл. 45:
а) в т. 2 думите „програмата на дневния ред
на заседанието“ се заличават;
б) в т. 5 думите „пътните разходи“ се заменят
с „разходите“;
в) създава се т. 6:
„6. копие от разходооправдателен документ
за направени разходи за нощувки за случаите
по чл. 41, ал. 3 на името на съответния командирован служител, удостоверяващ стойността на
нощувката (нощувките) в левове или в чужда
валута, заверено от звеното за финансово-стопански дейности с подпис и печат на съответното
ведомство, от където е командированото лице.“
7. В чл. 46, ал. 1 думата „пътните“ се заличава,
а думите „приложение 1 към Решение 32/2011“
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се заменят със „съответното приложение към
действащото решение на Генералния секретар“.
8. В чл. 47:
а) в ал. 1 думата „пътни“ се заличава, а думите „т. 2 – 5“ се заменят с „т. 2 – 6, както и
контролен лист за наличните документи съгласно
приложение № 4а“;
б) в ал. 2 думите „без копията на отчетните
документи по чл. 45, т. 2 – 5“ се заменят с „без
контролния лист и копията на отчетните документи по чл. 45, т. 2 – 6“.

С Т Р. 3

9. В чл. 48, ал. 1 думите „Решение 32/2011“ се
заменят с „действащото решение на Генералния
секретар“.
10. В чл. 49 думите „Решение 32/2011“ се
заменят с „действащото решение на Генералния
секретар“.
11. Приложение № 4 към чл. 45, т. 1 и чл. 47
се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 45, т. 1 и чл. 47, ал. 1

ОБОБЩЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 1
№
по
ред

Първи
ден
на заседанието

Име на
упълномощения
представител

Ведомство

Отпъту- Код на Наиме- Място за ПътКвар- Общо
вал
заседановапровежни
тирни разхо- Забеот
нието
ние на дане на разхо- разходи
ди
леж………
заседа- заседаниди
(в лв.) (в лв.)
ка
нието
ето
(в лв.)

“
12. Създава се приложение № 4а към чл. 47, ал. 1:
„Приложение № 4а
към чл. 47, ал. 1

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

……….............
(година)
……….../..............
(ден/месец)

……..............................…................................................................................................................................................
(име, фамилия)
…...............................……................................................................................................................................................
(ведомство)
Заверени копия от следните документи
Покана/дневен ред на заседанието ...........................................................................
Заповед за командировка ............................................................................................
Разходооправдателен документ за покупка на самолетен билет ......................
Протокол за покупка на самолетен билет ..............................................................
Самолетен билет ............................................................................................................
Бордни карти ..................................................................................................................
Присъствен лист от заседанието ...............................................................................
Разходооправдателен документ за нощувка ............................................................

13. Приложение № 5 към чл. 49 се изменя така:

“
„Приложение № 5
към чл. 49

DECLARATION ON THE USE OF THE BUDGET FOR 2011 OF TRAVEL EXPENSES OF
DELEGATES FROM BULGARIA CONCERNING REIMBURSEMENT BY THE COUNCIL GENERAL
SECRETARIAT
Row
№

First
day
of
meeting

Name
OrganiCity Code of Title
City of Travel Hotel
of
sation
of
meeting of the meeting (BGN) (BGN)
delegate represen- origin
meeting
ted

Amount
of travel
expen- Comments
ses
(BGN)

“
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§ 2. В Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България
за 2012 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 30, 45 и 52 от 2012 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 121 думите „пътни разходи за
участие на делегати на Република България в заседания на работните формати на
Съвета на Европейския съюз, попадащи в
обхвата на Решение 32/2011 на Генералния
секретар на Съвета и отчитащи се съгласно разпоредбите на § 71 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2012 г. и“ се заменят с „разходи съгласно“.
2. В чл. 122 думите „пътни разходи“ се
замен я т с „разходи“ и д у ми те „Решение
32/2011“ се замен ят с „действащото към
момента на пътуването решение“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7523

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170
ОТ 2 АВГУСТ 2012 г.

за предоставяне на средства на Българския
Червен кръст за изпълнение на план за
разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за найнуждаещи се лица
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Предоставя на Българския Червен
кръст средства от централния бюджет за
2012 г. в размер 700 000 лв. за транспортни
и административни разходи в изпълнение
на Регламент за изпълнение № 208/2012 на
Европейската комисия от 9 март 2012 г. за
изменение на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 562/2011 за приемане на план относно
разпределянето меж ду държавите членки на
ресурси, начислими към бюджетната 2012 г.,
за снабдяването с храна от интервенционните
складове в полза на най-нуждаещите се лица
в Европейския съюз и за дерогация от някои
разпоредби на Регламент (ЕС) № 807/2010
(ОВ, L 72 от 10.03.2012 г.).
Чл. 2. Средствата за изпълнение на пос
тановлението да се осигурят за сметка на
целевите разходи, планирани в централния
бюджет на Република България за 2012 г.,
съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
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Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7526

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171
ОТ 2 АВГУСТ 2012 г.

за предоставяне на допълнителни средства по
бюджетите на общините Силистра, Русе, Плевен
и Свищов за подобряване състоянието на културно-исторически обекти, включени в програмата
за посещение по време на XXII Световен лимес
конгрес, който ще се проведе в Русе през 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2012 г. средства
в размер 103 000 лв. по бюджетите на общините
Силистра, Русе, Плевен и Свищов за подобряване
състоянието на културно-исторически обекти,
включени в програмата за посещение по време
на XXII Световен лимес конгрес, както следва:
1. Община Силистра – обект „Римски Дорусторум“ – 6000 лв.;
2. Община Русе – обект „Сексагинта Приста“
и организиране домакинството на гр. Русе на
конгреса – 44 000 лв.;
3. Община Плевен – крепостта „Сторгозия“ – 23 000 лв.;
4. Община Свищов – обект „Римски военен
лагер „Нове“ – 30 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2012 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени на бюджетните
взаимоотношения между централния бюджет
и бюджетите на общините за 2012 г. по реда
на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на кметовете на Община Силистра, на Община Русе,
на Община Плевен и на Община Свищов.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7525
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172
ОТ 6 АВГУСТ 2012 Г.

за предоставяне на средства от републиканския
бюджет за придобиване на акции от държавата
във връзка с увеличаването на капитала на
търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Дава съгласие за увеличаване капитала на „Проектна компания нефтопровод
Бургас – Александруполис БГ“ – ЕАД, чрез издаване на 1500 броя нови обикновени поименни
налични акции с право на глас с номинална
стойност 100 лв. всяка и на обща стойност 150
000 лв., които ще бъдат придобити от държавата
чрез бюджета на Министерството на финансите.
Чл. 2. За осигуряване на средствата по чл. 1
министърът на финансите да извърши необходимите корекции по централния бюджет и по
бюджета на Министерството на финансите за
2012 г. при условията и по реда на § 23, ал. 11
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2012 г. и чл. 34, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 август 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7642

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173
ОТ 6 АВГУСТ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2012 г.
за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за
2012 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2012 г.; изм., бр. 41
и 44 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В приложението към чл. 1, т. 1 в раздел А „Програма/обекти“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. На ред 1 числото „42 700 000“ се заменя
с „35 196 259“.
2. На ред 1.1 числото „14 000 000“ се заменя
с „10 496 259“.
3. На ред 1.2 числото „14 700 000“ се заменя
с „10 700 000“.
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4. На ред 7 числото „8 716 000“ се заменя
с „16 219 741“.
5. На ред 7.1 думите „до 61 + 629,18 =
0 + 000“ се заменят с „до км 60+550“.
6. Създава се ред 7.2:
„7.2. Придобиване на земя за обект „Софийски околовръстен път (СОП) – Западна дъга“
от км 60+550 до км 61+629,18
7 503 741“.
7. Досегашните редове 7.2 и 7.3 стават съответно 7.3 и 7.4.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 август 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7643

РЕШЕНИЕ № 666
ОТ 6 АВГУСТ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Решение № 945
на Министерския съвет от 2004 г. за утвърж
даване Списък на републиканските пътища,
приемане Списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на
пътната инфраструктура – винетна такса, и за
определяне на съоръжение, за което се събира
такса по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата
за ползване на отделно съоръжение по репуб
ликанските пътища (ДВ, бр. 109 от 2004 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В приложение № 1 към т. 1, раздел І „Автомагистрали“ се правят следните изменения
и допълнения:
а) на ред първи думите „А-1 Граница Югославия – София – Пловдив – Свиленград – граница Турция Сф, СО, Пз, Пд, СЗ, Хс“ се заменят
с „А-1 София – Пловдив – Стара Загора – Ямбол – Бургас Сф, СО, Пз, Пд, СЗ, Сл, Яб, Бс“;
б) на ред трети думите „А-4 (Пловдив – Свиленград) – Ямбол – Бургас СЗ, Сл, Яб, Бс“ се
заменят с „А-4 (Пловдив – Стара Загора) – Харманли – Свиленград – граница Турция СЗ, Хс“;
в) след ред „A-5 Варна – Бургас Вн, Бс“ се
създават редове:
„А-3 Перник – Дупница – Сандански – граница Гърция Пк, Кн, Бл
А-6 София – Перник Сф, СО, Пк“.
2. В приложение № 2, раздел І „Автомагис
трали“ след ред „A-5 Варна – Бургас Вн, Бс“
се създават редове:
„А-3 Перник – Дупница – Сандански – граница Гърция Пк, Кн, Бл
А-6 София – Перник Сф, СО, Пк“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7644
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Споразумение за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за
предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в
България“ между Глобалния фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и малария и Министерството
на здравеопазването на Република България
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 20 юни 2012 г. – ДВ, бр. 50
от 2012 г. Прилага се временно от датата на
подписването му – 10 февруари 2012 г.)
1. Държава: България
2. Главен получател – име и адрес:
Министерство на здравеопазването,
Правителство на Република България
пл. Света Неделя 5, София 1000, България
3. Име на Програмата, участваща в Продължение
на Изпълнението на Програма (ПИП):
Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България
4. Номер на Безвъзмездната 4A. Номер на измепомощ: BUL-202-G01-H-00 нението: 14 (ПИП-II
Споразумение за безвъзмездна помощ)
4Б. Начална 4В. Крайна дата
дата на Фаза 1: на Фаза 1:
1 януари 2004 г. 3 1 д е к е м в р и
2005 г.

4Г. Крайна дата
на Фаза 2:
31 декември
2008 г.

5. Начална дата 6. Крайна дата
на ПИП-I:
на ПИП-I:
1 януари 2009 г. 3 1 д е к е м в р и
2011 г.

7. Крайна дата на
ПИП-II:
31 декември
2014 г.

7A. Крайна
дата за изпълнение на предварителното
условие:

7Б. Крайна дата
за изпълнение на
предварителното условие:

7В. Крайна дата
за изпълнение на
предварителното
условие:

7Г. Крайна дата
за изпълнение
на предварителното условие:

7Д. Крайна дата
за изпълнение на
предварителното условие:

7Е. Крайна дата
за изпълнение на
предварителното
условие:

8. Средства от безвъзмездната помощ (ПИП-I и
ПИП-II): в размер до 25 595 126 евро (двадесет и
пет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди сто
двадесет и шест евро)
Горепосочените средства от безвъзмездната помощ
ще бъдат предоставени от Глобалния фонд на
Главния получател съгласно условията, посочени в
Секция F на Анекс А на настоящото Споразумение,
както следва: Първи ангажимент от 17 610 797 евро
(седемнадесет милиона шестстотин и десет хиляди
седемстотин деветдесет и седем евро), Втори ангажимент от 4 125 043 евро (четири милиона сто
двадесет и пет хиляди четиридесет и три евро) и
Трети ангажимент от 3 859 286 евро (три милиона
осемстотин петдесет и девет хиляди двеста осемдесет
и шест евро)
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9. Обхват на Програмата: ХИВ/СПИН
10. Информация за банковата сметка на Главния получател, по която ще бъдат превеждани
средствата от безвъзмездната помощ:
титуляр на банковата сметка: Министерство
на здравеопазването на Република България
име на сметката: Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН в България
номер на сметката: BG52 BNBG 9661 3400
1293 41
име на банката: БНБ – Българска народна
банка
адрес на банката: пл. Княз Александър Първи
1, София 1000, България
банков SWIFT код: BNBGBGSF
банков код:
указания за реда на плащанията: Кореспондентска сметка на БНБ в TARGET 2, по която следва да бъдат превеждани средствата:
IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41 SWIFT
Code: BNBGBGSF
11. Фискалната година на Главния получател
е от 1 януари до 31 декември.
12. Местен представител на Фонда („МПФ“):
KPMG
адрес: бул. България 45, София 1404, България
телефон: + 359-2-9697-300
Факс: + 359-2-9805-340
На вниманието на: г-жа Ива Тодорова
Адрес на електронна поща: itodorova@kpmg.com
13. Име/адрес за уведомления до Главния получател
име: Д-р Тонка Върлева
длъжност: Директор дирек ц и я „Уп ра влен ие на
специализирани донорски
програми“ към Министерство на здравеопазването
и директор на програми,
финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария
Министерство на здравеопазването на Република
България, бул. Янко Сакъзов 26, София 1504
България
тел: + 359 2 946 1482
факс: + 359 2 946 1482
E-mail: tvarleva@
mh.government.bg

14. И ме/а д р е с за
у ведомлени я до
Глобалния фонд:
име: Мария Кирова
д л ъж нос т: Рег ио нален директор за
Източна Европа и
Централна Азия на
Глоба лни я фон д
за борба срещу
СПИН, т уберк улоза и малария
а д рес: Ш мен д ьо
Бландоне 8
1214 Верниер-Женева, Швейцария
тел.: +41 22 791 1700
фа кс: +41 22 791
1701

Това Споразумение се състои от двете страници
на тази заглавна част и следното:
Общи условия Анекс А – Описание на изпълнението на Програмата и приложения към
тях (включително Рамка за индикаторите за
изпълнение и Обобщен бюджет)
15. Подписано от страна на Главния получател
от неговия упълномощен представител
Дата:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Подпис:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Д-р Стефан Константинов
Министър на здравеопазването
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16. Подписано от страна на Глобалния фонд от
неговия упълномощен представител
Дата:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Подпис:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Марк Елдън-Едингтон
Директор, отдел „Програми в страните“
17. Потвърдено от Председателя на Националния
координационен комитет
Дата:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Подпис:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Г-н Симеон Дянков
Заместник министър-председател
на Правителството на Република България
18. Потвърдено от представител на гражданското общество в Националния координационен
комитет
Дата:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Подпис:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Г-жа Анина Чилева
Председател
Коалиция АНТИСПИН

Изложение:
(a) Глобалният фонд сключи Споразумение
за предоставяне на безвъзмездна помощ по
Програма с Главния получател в сила от 3
декември 2008 г. за Номер на Безвъзмездната
помощ, посочен в графа 4 от заглавната част
на Споразумението за изменение, допълнение
и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ
през Фаза 2 на ПИП (както е описано в чл. 1
на Общите условия на това Споразумение)
(„Първоначалното Споразумение“).
(б) Първоначалното Споразумение беше
изменено чрез писма по изпълнението от 20
февруари 2009 г.; 19 юни 2009 г. и 23 юли 2010 г.
(в) При определени условия Глобалният
фонд желае: (i) да удължи срока на Програмата,
посочен в Първоначалното Споразумение; (ii)
да увеличи сумата на Безвъзмездната помощ,
упомената в Първоначалното Споразумение
за предоставяне на безвъзмездна помощ; и (ii)
да продължи да отпуска средства по Безвъзмездната помощ до „Крайната дата на ПИПII“, посочена в графа 7 от заглавната част на
Споразумението за изменение, допълнение и
продължаване действието на Споразумението
за предоставяне на безвъзмездна помощ по
ПИП; и
(г) Глобалният фонд и Главният получател
желаят: (i) да заменят Общите условия на Първоначалното Споразумение с Общите условия,
представени по-долу; (ii) да заменят Анекс A на
Първоначалното Споразумение за предоставяне
на безвъзмездна помощ с преработения Анекс
A на настоящото Споразумение за изменение,
допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна
помощ по ПИП; и (iii) да приложат документ,
озаглавен „Рамка на индикатори за изпълнение
9, 10 & 11/ПИП, Година 4, 5 & 6: Индикатори,
цели и периоди“ и „Обобщен бюджет 9, 10 &
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11/ПИП, Година 4, 5 & 6“ към Анекс А на това
Споразумение за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за
предоставяне на безвъзмездна помощ по ПИП.
С настоящото в изпълнение на така формулираните общи договорености и с намерението
за правнообвързващи взаимоотношения страните се споразумяха да изменят и потвърдят
условията на първоначалното споразумение,
както следва:
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Член 1. Цел на Споразумението
Това Споразумение се ск лючва меж ду
Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария – фондация, учредена по
законите на Швейцария („Глобалният фонд“),
и Главния получател, посочен в графа 2 от
заглавната част на това Споразумение. Това
Споразумение определя условията, при които
Глобалният фонд финансира Главния получател за изпълнение на Програмата, чието име
е изложено в графа 3 на заглавната част на
Споразумението („Програмата“), за държавата,
която е посочена в графа 1 на заглавната част
на Споразумението („Държава домакин“).
Член 2. Изпълнение на програмата
(а) Описание и цели на Програмата. Главният получател изпълнява Програмата, както
е описано в „Описание на изпълнението на
Програмата“, включено като Анекс A на това
Споразумение. Рамката/ите за изпълнение на
индикаторите към Анекс А определя основните
цели на Програмата, ключовите индикатори,
очакваните резултати, целите и отчетните
периоди на Програмата. Освен ако не е посочено друго, целите, определени в „Рамката с
индикатори“, която е приложение към Анекс
А на това Споразумениие, са с натрупване и
не включват изходните данни.
(б) Бюджет на Програмата. Обобщеният
бюджет (бюджети), който е приложен към
Анекс A на това Споразумение, определя
одобрените разходи за срока на Програмата.
Главният получател изпълнява Програмата в
съответствие с Обобщения бюджет. Промени
в бюджета се извършват единствено на основание на писмени указания, предоставени от
Глобалния фонд, или по друг начин, писмено
разрешен от Глобалния фонд.
Член 3. Срок на програмата
(а) Фаза 1. Главният получател приема,
че считано от датата на влизане в сила на
това Споразумение (упомената в Член 38 подолу) Глобалният фонд поема ангажимент
за отпускане на средства (при наличие на
такива),предназначени за Програмата, съгласно
това Споразумение за период от 24 месеца, който
започва да тече от Началната дата на Фаза 1
(посочена в графа 4Б от заглавната част на това
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Споразумение) и завършва на Крайната дата
на Фаза 1 (посочена в графа 4В от заглавната
част на това Споразумение) (по-долу наричан
„Срок на Програмата“).
(б) Фаза 2. Глобалният фонд реши по свое
усмотрение да удължи Срока на Програмата
след Крайната дата на Фаза 1 и да осигури финансиране за Фаза 2 на Програмата. Страните
подписаха изменение на това Споразумение,
като „Срокът на Програмата“ по такъв начин
бе удължен до Крайната дата на Фаза 2 (посочена в графа 4Г на заглавната част на това
Споразумение).
(в) Фаза I на Продължаване на изпълнението на Програма (ПИП-I). Глобалният фонд
реши по свое усмотрение да удължи Срока на
Програмата след Крайната дата на Фаза 2 и да
осигури финансиране за ПИП-I за продължаване
на Програмата (одобрение на ПИП-I). Страните
подписаха изменение на настоящото Споразумение и Срокът на Програмата е удължен до
Крайната дата на ПИП-I (посочена в графа
6 на заглавната част на това Споразумение).
(г) Фаза II на Продължаване на изпълнението
на Програма (ПИП-II). Глобалният фонд има
право да реши по свое усмотрение да удължи
Срока на Програмата след Крайната дата на
ПИП-I и да осигури финансиране за ПИП-II
за продължаване на Програмата (одобрение на
ПИП-II). В случай че Глобалният фонд издаде одобрение за ПИП-II, страните подписват
изменение към това Споразумение и Срокът
на Програмата се удължава до Крайната дата
на ПИП-II (посочена в графа 7 на заглавната
страница на настоящото Споразумение) или
друга дата, определена от Глобалния фонд в
издаденото от него Одобрение за ПИП-II.
(д) Отпуснати средства, счетени за получени.
Начална дата на Фаза 1, Крайна дата на Фаза 1
и Крайна дата на Фаза 2 се определят от датата,
на която Главният получател получи първия
транш средства от безвъзмездната помощ по
това Споразумение. За тази цел се счита, че
Главният получател е получил първия транш
средства седем календарни дни след като Попечителят на Глобалния фонд пусне чрез банков
превод този първи транш средства по банковата
сметка на Главния получател („Дата, на която
средствата се считат получени“). Ако Датата,
на която средствата се считат получени, е между първия и четиринадесетия ден от месеца,
Началната дата на Фаза 1 е първият ден от
същия месец. Ако Датата, на която средствата
се считат получени, е след четиринадесетия ден
от месеца, Началната дата на Фаза 1 е първият
ден от следващия месец.
(е) Уведомление. След Датата, на която средствата се считат получени, Глобалният фонд
изпраща уведомление до Главния получател
относно Началната дата на Фаза 1, Крайната
дата на Фаза 1 и Крайната дата на Фаза 2, като
заглавната част на настоящото Споразумение
съответно се актуализира.
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Член 4. Средства от безвъзмездната
помощ
С настоящото Споразумение Глобалният
фонд предоставя на Главния получател безвъзмездна помощ, която не надвишава безвъзмездната помощ, посочена в графа 8 на заглавната
част на Споразумението („Безвъзмездната
помощ“), с която Главният получател може
да разполага съгласно условията на това Споразумение. Главният получател има право да
използва Средства от безвъзмездната помощ
единствено за дейности по Програмата, които
се провеждат по време на Срока на Програмата,
или както е договорено в писмена форма, от
Глобалния фонд.
Член 5. Представяне и гаранции на Главния
получател
Главният получател представя и гарантира
пред Глобалния фонд следното, считано от
датата на влизане в сила на това Споразумение:
(а) Законови правомощия. Главният получател е юридическо лице, действително
съществуващо по законите на юрисдикцията,
в която е създадено.
(б) Правна приложимост. Това Споразумение е надлежно сключено и предоставено от
Главния получател и позволява приложимост
на права срещу Главния получател съобразно
условията по Споразумението.
(в) Необходими правомощия. Главният
получател разполага с всички необходими
правомощия, власт и законови възможности
да: (i) притежава свои активи; (ii) провежда
дейности по Програмата; и (iii) да сключи това
Споразумение.
(г) Законосъобразност. Дейност и те на
Главния получател се провеждат съгласно
законите на Държавата домакин и друго
приложимо законодателство, включително,
но не само, законодателство за интелектуалната собственост. В допълнение Главният
получател е запознат със съществуването на
закони, които забраняват предоставянето на
средства и подкрепа на лица и организации,
свързани с тероризъм, и че Европейският
съюз, Правителството на САЩ и Съветът за
сигурност на ООН са публикували списъци,
посочващи лицата и организациите, за които
се смята, че са свързани с тероризъм.
(д) Отсъствие на съдебни претенции. Не
съществуват съдебни претенции, разследвания или текущи, предстоящи или обявени
процедури срещу Главния получател, които,
ако решението по тях е неблагоприятно, биха
имали съществено отрицателно въздействие
върху капацитета на Главния получател да
изпълнява Програмата.
(е) Допълнителност на средствата. Безвъзмездната помощ представлява допълнение към
ресурсите, които Държавата домакин получава
от външни и национални източници за борба
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срещу заболяванията, посочени в графа 9 от
заглавната част на това Споразумение, или,
ако това е неприложимо, разходи за здраве
опазване (ако в графа 9 е упоменато Укрепване
на системите на здравеопазване).
(ж) Отсъствие на двойно финансиране.
Планираните резултати по Програмата са
възможни чрез допълнителното финансиране,
предоставено от Глобалния фонд по силата
на това Споразумение. Главният получател
не получава финансиране от друг източник,
което дублира финансирането, предоставено
по силата на това Споразумение.
Член 6. Договорености, потвърдени от Главния получател
Главният получател декларира и договаря
с Глобалния фонд следното за Срока на Програмата:
(а) Пълномощия. Лицето, което подписва
документите, отнасящи се до това Споразумение
(включително всички изменения и допълнения
към Споразумението), разполага към датата на
такова подписване с правомощията да подписва
същите документи.
(б) Уведомление за съществени събития.
Главният получател незабавно предоставя
писмени уведомления до Глобалния фонд
относно всички съдебни искове, разследвания
или процедури, които, ако решението по тях
е неблагоприятно, биха могли да доведат до
съществен отрицателен ефект върху способността на Главния получател или Подполучател (както е описано в Член 14 на това
Споразумение) да изпълнява Програмата или
други свои задължения по силата на това
Споразумение.
(в) Извършване на дейност. Главният получател се задължава, като гарантира същото за
всеки Подполучател, да извърши всичко необходимо да запази, поднови и запази валидни
и действащи своето законно съществуване и
своите права, лицензии и разрешителни, които
могат да са необходими за изпълнението на
дейности по Програмата, за които те отговарят.
(г) Законосъобразност. Главният получател се задължава, като гарантира същото за
всеки Подполучател, да спазва законите на
Държавата домакин и всяко друго приложимо
законодателство, включително, но не само, законодателство за интелектуалната собственост
при изпълнението на дейности по Програмата.
(д) Допълнителност на средствата. Главният получател предприема всички възможни
действия да осигури валидността на декларираното от Член 5(е) по-горе през целия Срок
на Програмата.
(е) Уведомление за допълнително финансиране. Главният получател предоставя писмено
уведомление на Глобалния фонд относно всяко
допълнително финансиране, получено от Главния получател, което може да изисква промяна
в Програмата с цел изпълнение на задълженията
по Член 5(ж) на това Споразумение.
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Член 7. Национален координационен
комитет
(а) НКК. Страните приемат, че Националният координационен комитет („НКК“)
координира подаването на проекти пред
Глоба лни я фон д от Държавата домак ин,
включително искания за продължаване на
финансирането след Крайната дата на Фаза 1
(„Искане за продължаване на финансиране“),
Крайната дата на Фаза 2 („Предложение за
участие в ПИП“) и Крайната дата на ПИП-I
(„Искане за продължаване на финансирането
по ПИП“) и следи изпълнението както на
дейностите по Програмата по това Споразумение, така и по други програми, финансирани
от Глобалния фонд в Държавата домакин,
ако има такива.
(б) Сътрудничество. Главният получател
сътрудничи с НКК и Глобалния фонд за
изпълнение целта на това Споразумение.
Главният получател е на разположение за
редовни срещи с НКК за обсъждане на планове, споделяне на информация и съобщения
по въпроси, свързани с Програмата. Главният
получател предоставя на НКК, при поискване от страна на НКК, копие от доклади и
информация от съществена важност за Прог
рамата с информативна цел. Това може да
включва, но не само, Искания за отпускане
на средства, документи, предоставени за изпълнение на предварително условие, писма
по изпълнението, както и всички изменения
по това Споразумение. Освен това Главният
получател оказва съдействие на НКК при
подготовката на Искане за продължаване на
финансиране. Главният получател разбира,
че Глобалният фонд има право по свое собствено усмотрение да споделя информация
относно Програмата с НКК.
Член 8. Местен представител на Фонда
(а) МПФ. Глобалният фонд е наел Местен
представител на Фонда („МПФ“), упоменат в
графа 12 от заглавната част на това Споразумение, да изпълнява определени функции
от името на Глобалния фонд, включително:
i.
оценка на капацитета на Главния
получател да изпълнява Програмата
и да управлява Средствата от безвъзмездната помощ; и
ii.
потвърждение на напредъка на Главния получател към изпълнение на
целите на Програмата, разходването
на Средс т вата о т безвъ змездната
помощ и спазването на сроковете и
условията по Споразумението.
(б) Сътрудничество. Главният получател
сът рудничи напълно с МПФ, за да да де
възможност на МПФ да изпълнява своите
функции. За тази цел Главният получател
се задължава, и гарантира същото за всеки
Подполучател, наред с друго:
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i.

да предава на Глобалния фонд чрез
Мес т н и я п редс та ви т ел на Фон да
всички отчети, искания за предоставяне на средства и друга изисквана
по Споразумението информация;
ii.
да предава на Местния представител
на Фонда копия от всички одиторски
доклади;
iii. да позволява на МПФ да провежда
специални непланирани предварително посещения на обекти по време и
място, определени от МПФ;
iv.
да позволява на МПФ да прави прег
лед на Счетоводните книги и документацията по Програмата (както е
описано в Член 13 на това Споразумение) по време и място, определени
от МПФ;
v.
да позволява на МПФ да интервюира неговия персонал и персонала на
Подполучатели;
vi.
да си сътрудничи с Местния представител на Фонда за определяне на
нуждата от допълнително обучение
и изграждане на капацитет, които
могат да бъдат необходими на Главния получател и Подполучателите за
изпълнение на Програмата; и
vii. да си сътрудничи с МПФ по други
начини, които Глобалният фонд може
да конкретизира.
(в) Представител на МПФ. За целите на настоящото Споразумение главен представител
на Местния представител на Фонда ще бъде
лицето, назовано и действащо на длъжността, определена в графа 12 от заглавната част
на Споразумението. Глобалният фонд може
единствено по свое усмотрение да реши да
смени МПФ или да определи алтернативен
основен представител на МПФ, като надлежно
информира Главния получател в този смисъл.
Член 9. Управление на средствата от
безвъзмездната помощ
(а) Усвояване на средствата. Главни ят
пол у чател осиг у рява всичк и средства от
безвъзмездната помощ да бъдат разумно управлявани и предприема всички необходими
действия да осигури средствата от безвъзмездната помощ да се използват единствено за
целите на Програмата и съгласно условията
в това Споразумение. Съответно Главният
пол у чател полага необходими уси ли я да
осигури средствата от безвъзмездната помощ
да не се използват от него или който и да
е Подполучател за подкрепа или промоция
на насилие, за подпомагане на терористи
или свързани с тероризма дейности, за извършване на дейности, свързани с пране на
пари, или за финансиране на организации, за
които се знае, че подкрепят тероризма или
са въвлечени в дейности по пране на пари.
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(б) Изисквания за противодействие на
пране на пари. Главният получател приема и
се съгласява, вземайки предвид ангажимента
на Глобалния фонд за превенция на пране на
пари, със следното:
i.
всички трансакции, включващи трансфер, отпускане, транспортиране, транс
мисия или обмяна на средствата от
безвъзмездната помощ (включително
електронни разплащания на средства
и обмен на валута), се осъществяват от
банката на Главния получател, в която
се превеждат средствата от Глобалния
фонд, освен ако Глобалният фонд в
писмен вид не одобри друго преди
извършване на трансакцията;
ii.
всички трансакции на средства от безвъзмездната помощ, които се осъществяват чрез електронни разплащания
или обмен на валута, следва да бъдат
надлежно документирани;
iii.
всички операции, свързани с обмен на
валута на средства от безвъзмездната
помощ, следва да се осъществяват чрез
установени и регулирани финансови
институции;
iv.
операциите, свързани с обмен на валута, които не са осъществени чрез
установени и регулирани финансови
институции, няма да се считат за „дейности по Програмата“ (дефинирани
като „дейности, пряко подкрепящи
Програмата“; и
v.
трансферът, отпускането, транспортирането, трансмисията или обмяната на
средства от безвъзмездната помощ по
какъвто и да било начин (i) на трети
страни, несвързани с изпълнението на
Програмата и настоящото Споразумение; или (ii) за дейности, неподкрепящи
пряко изпълнението на Програмата, е
строго забранено.
(в) Включване на изискванията за противодействие на прането на пари в договорите
с Подполучателите. Главният получател ще
включи разпоредбите, изброени в Член 9 (б) на
това Споразумение (адаптирано в съотвествие
със статута на Подполучателите), във всички
договори с Подполучатели и ще носи отговорност за стриктното им спазване от страна на
Подполучателите.
(г) Корективни мерки и отговорности за нарушаването на изискванията за противодействие
на пране на пари. Главният получател приема
и се съгласява със следното:
i.
Глобалният фонд може да упражни
правото си да прекрати или наложи рестрикции върху настоящото Споразумение в случай на всяка една трансакция
на средства от безвъзмездната помощ,
която противоречи на разпоредбите
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на Член 9(б) и 9(в) на настоящото
Споразумение (всяка една трансакция,
„неоторизирана трансакция“); и
Главният получател носи еднолична
отговорност, финансова и друга, за
всички щети, произлизащи от неоторизирани трансакции, и ще възстанови
на Глобалния фонд сумата по всички
щети или печалби, произлизащи от
неоторизирани трансакции.

Член 10. Отпускане на средства по безвъзмездната помощ
(а) Отпускане на средства. Независимо от
графика за отпускане на средства, съдържащ
се в Анекс A на това Споразумение, времевите
рамки и сумата на отпуснатите средства по
безвъзмездната помощ се определят от Глобалния фонд по негово усмотрение. По-конкретно
Глобалният фонд няма да разреши отпускането
на средства по безвъзмездната помощ, ако не
са изпълнени следните условия:
i.
Главният получател е подал до Глобалния фонд Искане за отпускане на
средства, подписано от лицето или
лицата, упълномощени от Главния
получател да го извършат, по начин,
удовлетворителен за Фонда по своята
форма и съдържание, и по време, което
е приемливо за Глобалния фонд;
ii.
Глобалният фонд е определил по свое
усмотрение наличието на достатъчни
средства за отпускане на сумите за
съответната цел към момента на отпускането на средствата;
iii.
Главният получател е изпълнил в
удовлетворителни за Глобалния фонд
форма и съдържание предварителните
условия за такова отпускане на средства
или специалните условия, посочени в
Анекс A, ако има такива, и в рамките
на приложимата крайна дата, посочена
в заглавната част, или други срокове,
отбелязани в специалните условия;
iv.
Главният получател доказва, че сумата,
изискана в Искането за отпускане на
средства, се основава на разумните
нужди от паричен поток за периода,
за които е поискано отпускането на
средства;
v.
Главният получател е предоставил
на Глобалния фонд всички Отчети за
напредъка по Програмата, упоменати
в Члeн 15(б) на това Споразумение,
които е трябвало да бъдат предадени
преди датата на Искането за отпускане
на средства;
vi.
Главният полу чател доказва, че е
постигнал резултати по Програмата,
отговарящи на целите за индикатори,
указани в Рамката/ите за изпълнение
на индикаторите, приложена към Анекс
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А, през периодите, указани там, и е
предоставил обяснения за причините,
довели до отклонение от целите;
vii. след доставката на Здравни продукти,
закупени със средства от безвъзмездната помощ, Главният получател отчита цените и друга, свързана с тях
информация, изисквана за отчитане от
Глобалния фонд съгласно Член 19 (т)
на това Споразумение, с помощта на
Механизъм за отчитане на цените, наличен на уебстраницата на Глобалния
фонд, или друг подходящ механизъм,
който Глобалният фонд предостави за
тази цел; и
viii. МПФ (упоменат в Член 8 на това
Споразумение) потвърждава информацията, предоставена в Искането за
отпускане на средства.
(б) Крайни срокове. Ако предварителните
условия или специалните условия, посочени в
Описание на изпълнение на Програмата, не са
били изпълнени до приложимата крайна дата
или краен срок или ако Главният получател
не успее да постигне целите по Програмата,
упоменати в това Споразумение в рамките на
сроковете, изложени в него, Глобалният фонд
може по всяко време и по свое усмотрение да
прекрати или временно да преустанови това Споразумение с писмено предизвестие до Главния
получател според Член 26 от това Споразумение.
(в) ПИП-I крайна дата. Глобалният фонд
няма да разреши отпускането на средства по
безвъзмездната помощ след Крайната дата на
ПИП-I, освен ако страните не изменят това
Споразумение така, че то да отразява Одобрението за ПИП-II (както е описано в Член 3(г)
от Общите условия на това Споразумение).
(г) ПИП-II крайна дата. Глобалният фонд
няма да разреши отпускането на средства по
безвъзмездната помощ след Крайната дата на
ПИП-II.
Член 11. Банкови сметки, лихви и други
приходи по Програмата
(а) Банкова сметка. Главният получател
осигурява:
i.
средствата от безвъзмездната помощ,
които са във владение на Главния
получател или Подполучатели, да останат, доколкото това е практически
приложимо, в банкова сметка, която
носи лихва при разумен процент, който се предлага в Държавата домакин,
докато средствата бъдат разходвани за
целите на Програмата; и
ii.
всяка банка, в която са вложени
средства от безвъзмездната помощ,
отговаря напълно на всички приложими местни и международни банкови
стандарти и регламенти, включително
изискванията за капиталова адекватност; и
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iii.

средствата по безвъзмездната помощ
се държат във вид на парични средства и при поискване могат да бъдат
изтеглени по всяко време.
(б) Лихви. Всички лихви върху средства по
безвъзмездната помощ, отпуснати от Глобалния фонд за Главния получател по силата на
това Споразумение или от Главния получател
за Подполучатели, се отчитат и използват
единствено за целите на Програмата.
(в) Приходи. Всички приходи, спечелени
от Главния получател или Подполучатели от
дейности по Програмата, включително, но
не само, приходи от дейности за „социален
маркетинг“, се отчитат и използват единствено
за целите на Програмата.
Член 12. Данъци и митни сборове
(а) Освобождаване от данъци. Главният
получател силно се насърчава да гарантира,
че това Споразумение и закупуването на стоки
или услуги със средства от безвъзмездната
помощ от страна на Главния получател са
освободени от всякакви митни сборове, такси,
данъци по внос или други подобни вземания и данъци (включително данък добавена
стойност), които се налагат в съответствие
с действащото законодателство в Държавата
домакин. Главният получател не по-късно от
90 дни след Началната дата на Фаза 1 информира Глобалния фонд относно статуса на
освобождаване от данъци и мита, който е бил
осигурен за помощта по това Споразумение.
(б) Възстановяване на платени данъци.
Ако определен данък или мито е бил наложен
и платен от Главния получател или Подполучател въпреки освобождаването от такъв
данък или мито, Глобалният фонд може по
свое усмотрение (i) да изиска от Главния
получател да възстанови на Глобалния фонд
или на други страни, ако такова е указанието
на Глобалния фонд, сумата на същите данъци със средства, различни от тези, които са
предоставени по това Споразумение; или (ii)
да компенсира сумата на същите данъци от
суми, които следва да се отпуснат по това
или друго Споразумение между Глобалния
фонд и Главния получател.
(в) Разрешаване на данъчни въпроси. В
случай на разногласия относно прилагането
на освобождаването, което е било разрешено
от правителството на Държавата домакин,
Глобалният фонд и Главният получател своевременно полагат всички възможни усилия
да разрешат тези въпроси, водени от принципа, че средствата по безвъзмездната помощ
трябва да бъдат освободени от данъци, така
че цялата помощ, доставена от Глобалния
фонд, да допринася директно за лечението и
профилактиката на заболяването в Държавата домакин.
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Член 13. Одити и документация
(а) Счетоводни книги и документация на
Главния получател. Главният получател се
задължава, като гарантира същото за Подполучателите, да поддържа счетоводни книги, записи, документи и други свидетелства, свързани
със Споразумението, достатъчни да покажат
без ограничение всички разходи и спечелени
приходи от Главния получател по Програмата
и цялостния напредък към приключване на
Програмата („Счетоводни книги и документация по Програмата“). Главният получател
и Подполучателите поддържат Счетоводни
книги и документация по Програмата в съответствие с общоприетите счетоводни стандарти
в Държавата домакин. Счетоводните книги и
документация по Програмата се съхраняват от
Главния получател най-малко три години след
датата на последното плащане по това Споразумение или за толкова по-дълъг период, ако е
необходимо, колкото се изисква за разрешаване
на предявени искове или запитвания при одити
или ако това е поискано от Глобалния фонд.
(б) Одити на Главния получател. Главният
получател провежда годишни финансови одити
за приходите и разходите по Програмата, проведени от независим одитор. Първият период,
подлежащ на одит, ще бъде първата приключена фискална година на Главния получател
(посочена в графа 11 от заглавната част на това
Споразумение). Ако обаче краят на първата
такава фискална година е по-малко от шест
месеца след Началната дата на ПИП 1, първият
одитиран период ще бъде от Началната дата на
ПИП 1 до края на втората фискална година.
(в) Независим одитор. Не по-късно от три
месеца след Началната дата на ПИП 1 Главният получател уведомява Глобалния фонд за
независимия одитор, който той е избрал за
извършване на годишните одити, упоменати в
алинея (б) на този член. Окончателният избор
на независим одитор и условията на работата
му подлежат на одобрение от Глобалния фонд,
като това се осъществява не по-късно от шест
месеца след Началната дата на ПИП 1.
(г) Одити на Подполучатели. Главният
получател осигурява провеждането на годишни одити на приходите и разходите на всеки
Подполучател на средства от безвъзмездната
помощ. Във връзка с това изискване Главният
получател представя пред Глобалния фонд план
за одити на Подполучатели не по-късно от шест
месеца след Началната дата на ПИП 1 и копие
от всички проведени одити на Подполучатели.
Първият период на одит за Подполучатели е не
по-късно от първия период на одит, приложим
по подточка (б) по-горе.
(д) Отчети за одитите. Главният получател
предоставя на Глобалния фонд отчет за всеки
един одит, организиран от Главния получател
или Подполучател, в съответствие с този член
не по-късно от шест месеца след края на периода, за който се извършва одитът.
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(е) Одит от страна на Глобалния фонд. Глобалният фонд си запазва правото самостоятелно
или чрез посредник (като използва средства
от безвъзмездната помощ или други налични
ресурси за тази цел) да извърши одитите, изисквани по това Споразумение, и/или да направи
финансов преглед, разследващ одит или оценка,
или да предприеме други действия, които счита
за необходими, за да осигури отчетността на
средствата по безвъзмездната помощ от страна
на Главния получател и Подполучателите.
(ж) Право на достъп. Главният получател
позволява и осигурява всички трети страни да
позволят на упълномощени представители на
Глобалния фонд, включително на Офиса на
Генералния инспектор, негови посредници или
друго трето лице, упълномощено от Глобалния
фонд, неограничен достъп по всяко време до:
(i) Счетоводните книги и документация по
Програмата или друга документация, отнасящи се до Програмата, които се съхраняват от
Главния получател; (ii) помещенията на Главния получател или Подполучател, където се
съхраняват Счетоводни книги и документация
по Програмата, или дейности по Програмата се
извършват или са били извършвани; (iii) други
обекти, където се държи документация, свързана с Програмата, или дейности по Програмата
се извършват или са били извършвани; и (iv)
целия персонал на Главния получател и/или
Подполучатели на средства от безвъзмездната
помощ. Главният получател осигурява неговите
споразумения с Подполучатели да включват
права на неограничен достъп на Глобалния фонд
по този параграф. За да се изключи съмнение
за злоупотреба, отказът да бъде предоставено
право на неограничен достъп, описано в този
параграф, включително, но не само, отказът
да бъде предоставен неограничен достъп на
Офиса на Генералния инспектор представлява
нарушение на настоящото Споразумение.
(з) Уведомление. Главният получател уведомява своевременно Глобалния фонд в писмена
форма за одит или разследваща проверка,
свързана с дейностите на Главния получател
или на Подполучател.
Член 14. Подполучатели
Съгласно настоящото Споразумение Главният получател може периодично да предоставя
средства от безвъзмездната помощ на други
инстанции или да извършва преки плащания
на трети лица от името на други организации
за извършване на дейности по Програмата
(„Подполучатели“) при условие, че Главният
получател:
(а) оценява капацитета на всеки Подполучател да изпълнява дейности по Програмата и да
се отчита по тях, предоставя така направените
оценки на Глобалния фонд при поискване и
избира всеки Подполучател въз основа на
положителна оценка на капацитета на същия
Подполучател да изпълнява дейности по Прог
рамата, които са му възложени, по прозрачен
и документиран начин;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

(б) сключва Споразумение за предоставяне
на безвъзмездна помощ с всеки Подполучател,
което поражда задължения на Подполучателя
към Главния получател, които са принципно
еквивалентни на тези на Главния получател по
това Споразумение и които са разработени с
цел да улеснят спазването от страна на Главния
получател на условията на това Споразумение;
тези задължения включват, но не се ограничават само до изискването всеки Подполучател да използва средствата от безвъзмездната
помощ единствено за целите на Програмата,
но и да полага всички разумни усилия, за да
гарантира, че средствата от безвъзмездната
помощ не се използват за подстрекаване към
насилие, подпомагане на терористи или свързани с тероризма дейности, за пране на пари
или за финансиране на организации, за които
се знае, че подкрепят тероризма или участват
в пране на пари;
(в) предоставя при поискване от Глобалния
фонд копие от всяко Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ с Подполучател; и
(г) поддържа и спазва система за мониторинг
на работата на Подполучателите и осигурява
редовна отчетност от тях съгласно това Споразумение.
Член 15. Отчети за напредъка по Програ
мата
(а) Предоставяне на отчети. Главният получател предоставя на Глобалния фонд отчетите,
упоменати в алинея (б) от този член. Освен
това Главният получател изпраща на Глобалния
фонд такава информация и отчети в такива
периоди, каквито Глобалният фонд може да
изиска. Глобалният фонд може периодично
да предоставя на Главния получател насоки
чрез публикуване на информация на интернет
страницата на Глобалния фонд или чрез писма
по изпълнението относно приемливата честота,
форма и съдържание на отчетите, изисквани
по този член. Главният получател предоставя
на НКК копие от всички отчети, които Главният получател подава до Глобалния фонд по
този член.
(б) Периодични отчети. Главният получател
отчита напредъка по целите на Програмата за
съответния период, посочени в Анекс А към
това Споразумение, не по-късно от 45 дни след
края на всеки отчетен период, посочен в Анекс
A. Главният получател подава периодични отчети във формуляра, определен в Анекс A. За
съответния период Главният получател дава
обяснения в отчета за всички несъответствия
между планираните и реалните резултати и
между планираните и реалните разходи.
(в) Използване на отчетите. Главният получател приема и се споразумява, че Глобалният
фонд има право да публикува в своя публичен
домейн отчетите, изцяло или частично, които
са били представени от Главния получател на
Глобалния фонд по силата на това Споразуме-
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ние. Също така Главният получател приема и
се споразумява, че Глобалният фонд има право
да използва, възпроизвежда, модифицира и/
или адаптира информацията и другите данни,
съдържащи се в тези отчети, по своя преценка.
Член 16. Мониторинг и оценка
Главният получател следи и оценява напредъка на Програмата към постигането на нейната
цел, включително дейностите, изпълнявани от
Подполучателите, съобразно плана за мониторинг и оценка, одобрен от Глобалния фонд.
Главният получател осигурява получаването на
качествени данни относно напредъка и отчита
точно резултатите по Програмата.
Член 17. Оценки от Глобалния фонд
Глобалният фонд може по свое усмотрение
да проведе или поръча провеждането на оценки на Програмата или на конкретни дейности
по Програмата, изпълняващи звена или други
въпроси, свързани с Програмата. Глобалният
фонд определя условията за всяка оценка и
подходящ график за провеждането є. Главният получател изисква от Подполучателите да
улеснят тази оценка. Упражняването от страна
на Глобалния фонд на това право не премахва
задължението на Главния получател да следи
и оценява Програмата.
Член 18. Договори за стоки и услуги
(а) Практики на доставките. Главният получател непрекъснато информира Глобалния
фонд относно политиките и практиките, които
използва за сключване на договори за стоки и
услуги по това Споразумение. Тези политики
и практики, ръководещи доставките по Програмата, трябва да са съобразени най-малко
с изискванията, изброени по-долу в подточки (i) до (viii), а при доставката на Здравни
продукти – изискванията в Член 19 на това
Споразумение. Главният получател осигурява
спазването на тези политики и практики по
всяко време.
i.
договорите се възлагат при условия
на прозрачност и конкурентност, с
изключение единствено на установени изключения, включени в писмени
политики и практики за доставка,
предоставени на Глобалния фонд;
ii.
обявленията за търгове трябва ясно
да се съобщят на всички потенциални
участници в търга, на които се дава
достатъчно време да отговорят на
обявлението;
iii. обявлението за откриване на процедура
за възлагане на поръчки за доставка
на стоки и услуги предоставя цялата
необходима информация, необходима на потенциален участник в търга
за участие в търга, и като такава се
базира на ясно и точно описание на
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предложените срокове и условия на
договора и на стоките и услугите,
които ще се придобиват;
iv.
условията за участие в търгове за
възлагане на договори се ограничават
само до такива, които са от основна
важност да осигурят способността
на съответния участник да изпълни
договора и спазването на националното законодателство за възлагане на
поръчки;
v.
договорите се възлагат само на отговорни контрагенти, които притежават
потенциална възможност да ги изпълнят успешно;
vi.
за получаване на стоки и услуги не се
заплаща повече от разумна цена (която
се определя например чрез сравнение
на ценови оферти и пазарни цени);
vii. Главният получател и неговите представители и посредници нямат право да
участват в каквито и да било практики,
описани в Член 21 (б), във връзка с
такива доставки;
viii. Главният получател трябва да води
подробна документация за получаването и използването на стоки и услуги,
придобити от него по Споразумението,
за естеството и степента на привличане на бъдещи доставчици на стоки
и услуги, придобивани от Главния
получател, и за основата за възлагане
на договори и поръчки от страна на
Главния получател.
(б) Верига на доставка. Главният получател
се задължава да направи всичко възможно да
осигури оптимална надеждност, ефективност
и сигурност по отношение на веригата доставчици за всички продукти, закупувани със
средства от безвъзмездната помощ.
(в) Спазване на изискванията от страна на
Подполучателите. Главният получател осигурява Подполучателите да спазват изискванията
на този член, когато Подполучателите предприемат доставка на стоки и услуги за целите
на Програмата.
(г) Документация. Главният получател се
задължава, като гарантира същото за Подполучателите, да поддържа подходяща документация
относно всички дълготрайни активи, закупени
със средства по безвъзмездната помощ.
(д) Право на собственост. Правата върху
стоки или друга собственост, финансирана от
Глобалния фонд по Споразумението („Активи на Програмата“), са на името на Главния
получател или на Подполучател или на друга
инстанция, одобрена от Главния получател,
освен ако Глобалният фонд не нареди по свое
усмотрение и по всяко време правата да бъдат
прехвърлени на Глобалния фонд или друга
инстанция, посочена от Глобалния фонд.
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(е) Цели на Програмата. Съгласно Член 9
на това Споразумение Главният получател
осигурява всички стоки и услуги и дейности,
финансирани със средства по безвъзмездната
помощ, включително тези, доставени и изпълнени от Подполучатели, да се използват
единствено за целите на Програмата.
Член 19. Фармацевтични и други здравни
продукти
(а) Дефиниции. По смисъла на настоящия член долупосочените термини означават,
както следва:
„В наличност“ означава, че производителят
на съответния продукт може да достави исканите количества от продукта в рамките на 90
дни от поисканата дата на доставка.
„Експертен комитет за оценка (ЕКО)“ означава комитет от независими експерти, които
разглеж дат потенциалните рискове/ползи,
свързани с употребата на Завършени фармацевтични продукти, и издават препоръки на
Глобалния фонд по отношение на това, дали
такива Завършени фармацевтични продукти
могат да бъдат закупувани със средства от
безвъзмездната помощ. Завършените фармацевтични продукти ще бъдат разглеждани от
ЕКО в случаите, когато те не са били предварително квалифицирани от Програмата за
предварителна квалификация на СЗО или
разрешени за употреба от Строг регулаторен
орган по лекарствата, но отговарят на следните критерии:
i.
(а) производителят на Завършения фармацевтичен продукт е подал молба
за предварителна квалификация на
продукта пред Програмата за предварителна квалификация на СЗО и тя е
била приета от СЗО за разглеждане;
или
(б) производителят на Завършения фармацевтичен продукт е подал молба
за разрешение за пускане на пазара
пред Строг регулаторен орган по лекарствата и молбата е била приета
за разглеждане от Строг регулаторен
орган по лекарствата;
и
ii.
Завършени ят фармацевтичен продукт се произвежда на място, което
съответства на стандартите за Добра
производствена практика, прилагани
за съответната формула на продукта,
което е било потвърдено след инспекция от:
(а) Програмата за предварителна квалификация на СЗО;
(б) Строг регулаторен орган по лекарст 
вата;
(в) или регулаторен орган по лекарствата,
участващ в Проекта за сътрудничество
в областта на инспекцията на лекарствата.
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„Препоръчван период от ЕКО“ означава
период, през който препоръката, издадена от
Екпертния комитет по оценка за използването
на определен Завършен фармацевтичен продукт, остава в пълна сила. В случай че ЕКО
препоръчва използването на Завършен фармацевтичен продукт, препоръката е валидна за
начален период от не повече от 12 месеца или
докато Завършеният фармацевтичен продукт не
е предварително квалифициран от Програмата
на СЗО за предварителна квалификация или
разрешени за употреба от Строг регулаторен
орган по лекарствата, което от двете се случи по-рано. Глобалният фонд може по свое
усмотрение да помоли ЕКО да разгледа възможността за удължаване на Препоръчвания
период от ЕКО.
„Завършен фармацевтичен продукт“ означава лекарство, представено в завършена форма
на дозиране, което е преминало през всички
фази на производство, включително опаковане
в окончателен контейнер и етикетиране.
„Добри производствени практики (ДПП)“
означава практиките, които осигуряват производството и конт рола на Завършените
фармацевтични продукти в съответствие със
стандартите за качество, подходящи за тяхната
предполагаема употреба, и в съответствие с
изискванията на съответните разрешителни
за пускане на пазара.
„Здравни продукти“ включва: (i) Завършени
фармацевтични продукти; (ii) трайни здравни
продукти (включват, но не се ограничават до
мрежи против комари, лабораторно оборудване,
радиологично оборудване и помощни продук
ти); и (iii) консумативи/продукти за еднократна
употреба (включва, но не се ограничава до
презервативи, бързи и небързи диагностични
тестове, бързи тестове за малария, аерозолни
спрейове срещу комари, продукти, заместващи
майчината кърма, и спринцовки).
„Международна конференция по хармонизиране на техническите изисквания за регистрация
на лекарствата за хуманна употреба (МКХ)“ е
инициатива, в която участват регулаторните органи и експерти от фармацевтичната индустрия
и която бе създадена за издаване на препоръки
за начините за постигане на по-добра хармонизация в интерпретирането и прилагането
на техническите ръководства и изисквания за
регистрация на продуктите. Страните – членки
на МКХ, са посочени на нейната електронна
страница: http://www.ich.org.
„Лекарство“ означава активен фармацевтичен ингредиент, предназначен за хуманна
употреба.
„Национален регулаторен орган по лекарствата (НРОЛ)“ означава компетентният
национален регулаторен орган по лекарствата
в страната.
„Лаборатории, признати от НРОЛ“ означава
лаборатории за контрол на качеството, избрани от НРОЛ в съответствие със стандартите
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му, за провеждане на тестове за контрол на
качеството на Завършени фармацевтични
продукти.
„Проект за сътрудничество в областта на
инспекцията на лекарствата (ПСИЛ)“ означава
Швейцарската асоциация на инспекторати,
които предоставят форум за обучение по
ДПП. ПСИЛ не е обект на международно или
вътрешно регулиране. Страните – членки на
ПСИЛ, са посочени на нейната електронна
страница: www.picschem.org.
„Формула на продукта“ означава активна
фармацевтична съставка (или комбинация от
съставки), форма на дозиране и сила.
„Контрол на качеството“ означава пред
приемането на всички мерки, включително
организиране на проби, тестване и аналитично
проучване за осигуряване на това, че началният материал, междинният, опаковъчният
материа л и Завършени я т фармацевт и чен
продукт отговарят на приетите спецификации за идентичност, сила, чистота и други
характеристики.
„Строг регулаторен орган по лекарствата“ означава регулаторен орган на: (a) член
на Меж дународната конференци я за хармонизация на техническите изисквания за
регистраци я на фармацевтични проду кти
за хуманна употреба (както е посочено на
електронната страница на организацията);
или (б) Наблюдател към МК Х, като Европейската асоциация за свободна търговия
(ЕФТА), Хелс Канада и СЗО (възможно е да
се актуализира от време на време); или (в)
регулаторен орган, асоцииран с член на МКХ
чрез юридически свързващо споразумение за
двустранно признаване.
„Програма за предварителна квалификация
на СЗО“ означава програма, управлявана от
СЗО, която предварително квалифицира: (а)
лекарствените средства, които се смятат за
приемливи за закупуване от ООН и специализираните агенции; и (б) Лабораториите
за контрол на качеството на лекарствените
продукти.
(б) Оценка на управлението на здравни
продукти и план за управление на доставките.
Поради сложността и значителните рискове
при доставката на здравни продукти не може
да се използват средства от безвъзмездната
помощ за финансиране на такава доставка,
докато:
i.
Глобалният фонд не оцени капацитета
на Главния получател да управлява
такива доставки; и
ii.
Главният получател не предаде на
Глобалния фонд в удовлетворителни
за Глобалния фонд форма и съдържание план за доставката, използването и управляването на доставките
на Здравните продукти, които ще се
доставят, в съответствие с настоящия
член („План за управление на доставките (УД)“.
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Глобалният фонд уведомява Главния получател писмено, когато планът за УД е одобрен.
Главният получател осигурява доставките по
Програмата да се извършват съобразно плана
за УД. Главният получател представя за одобрение от Глобалния фонд всички предлагани
промени в приетия план за УД.
(в) Списък на лекарствата за доставка.
Средствата от безвъзмезданта помощ могат да
бъдат използвани за закупуване само на лекарства, включени в Стандартно ръководство
за лечение (СРЛ) или Списък на есенциалните
лекарства (СЕЛ) на СЗО, Държавата домакин или институция в държавата домакин,
призната от СЗО. Планът за управление на
доставките включва СРЛ/СЕЛ, които ще се
използват по Програмата.
Главният получател представя пред Глобалния фонд техническа обосновка в случай,
че възнамерява да закупи лекарство, което:
(i) не бе описано в предложението за кандидатстване за безвъзмездна помощ, одобрено
от ГФ; и (ii) е включено в съответните СРЛ/
СЕЛ на Държавата домакин или институция в
Държавата домакин, призната от ГФ, но не е
включено в СРЛ/СЕЛ на СЗО, или обратното.
(г) Отговорности по доставката. В случаите, в които Глобалният фонд е решил, че
Главният получател притежава необходимия
капацитет за доставки и снабдяване, Главният
получател носи отговорност за всички доставки по Споразумението и по свое усмотрение
може да използва или да разрешава на своите
Подполучатели да използват местни, регионални или международни агенти за доставка,
с които е сключен договор за изпълнение на
доставки. В случаите, в които Глобалният
фонд не е решил, че Главният получател притежава необходимия капацитет за доставка,
Главният получател се задължава да използва
установени на пазара регионални или международни посредници за доставка или други
механизми, приемливи за Глобалния фонд,
но остава отговорен за съответствието на
всички доставки с условията на настоящото
Споразумение.
В случаите, когато Подполучател извършва
доставката на здравни продукти, Главният получател трябва да осигури съответствието на
доставката на условията по това Споразумение.
Във всички случаи Главният получател се
насърчава да използва или да препоръча на
Подполучателите да използват компетентни
регионални и глобални услуги за доставка,
където обединяването на търсенето понижава
цените за продукти и подобрява ефикасността
на доставката.
(д) Практики на доставките. При доставката
на Завършени фармацевтични продукти по
настоящото Споразумение Главният получател
трябва да съблюдава Междуведомствените
оперативни принципи на добра фармацевтична
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доставка. В случаите, когато действителните
практики се различават от Междуведомствените
оперативни принципи на добра фармацевтична
доставка, Главният получател демонстрира
удовлетворителна за Глобалния фонд по своята форма и съдържание сравнима система за
конкурентна доставка чрез група от предварително определени доставчици, прозрачност и
отчетност на техните практики и прилагането
на необходимите механизми за гарантиране
на качеството.
В допълнение Главният получател гарантира,
че доставките на Завършени фармацевтични
продукти по това Споразумение съответстват
на принципите, определени в Междуведомственото ръководство: Модел на система за
осигуряване на качеството за агенциите за
доставки (с промените).
(е) Най-ниска възможна цена. Главният
получател трябва да използва добри практики
на доставка при закупуването на здравни продукти, включващи закупуване от предварително
квалифицирани производители и доставчици
на конкурентен принцип (съгласно подточка
(д) по-горе), за да получи най-ниската цена за
продуктите, която отговаря на стандартите за
осигуряване на качество, описани в това Споразумение. При определянето на „най-ниската
възможна цена“ Главният получател може
да вземе предвид цената за единица продукт,
регистрацията на продукта, стойността на доставката и застраховката, графика и метода на
доставката. По отношение на трайните продукти най-ниската възможна цена взема предвид
общите разходи за притежание, включително
стойността на реагентите и други консумативи,
както и разходите за годишна поддръжка.
(ж) Стандарти за качество за всички Завършени фармацевтични продукти. Средства от
безвъзмездната помощ могат да бъдат използвани само за закупуване на Завършени фармацевтични продукти, които са били разрешени
за употреба от Националния регулаторен орган
по лекарствата в Държавата домакин, в която
ще се използват продуктите.
(з) Допълнителни стандарти за качество на
антиретровирусните, антималарийните и/или
противотуберкулозните Завършени фармацевтични продукти. В допълнение към подточка (ж)
по-горе средствата от БП могат да се използват
само за закупуване на АРВ, антималарийни и/
или противотуберкулозни Завършени фармацевтични продукти, които отговарят на един
от следните стандарти за качество:
(i)
продуктът е предварително квалифициран от Програмата за предварителна
квалификация на СЗО или разрешен за
употреба от Строг регулаторен орган
по лекарствата; или
(ii) продуктът е препоръчан за употреба от
Експертния комитет за оценка, както
е описано в параграф (i) на подсекция
(и) по-долу.
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Такива продукти могат да се закупуват само
в съответствие с процеса на подбор, описан в
подсекция (и) по-долу.
(и) Процедура за избор на доставчик на
антиретровирусни, антималарийни и/или противотуберкулозни Завършени фармацевтични
продукти.
(i)
В случай че съществуват два или повече
Завършени фармацевтични продукти
със същата формула на продукта, които
са или предварително вкалифицирани
от Програмата за предварителна квалификация на СЗО или разрешени за
употреба от Строг регулаторен орган
по лекарствата, Главният получател
може да използва средствата от БП за
доставка на Завършен фармацевтичен
продукт, който отговаря на някой от
тези стандарти.
(ii) В случай че Главният получател прецени, че съществува само един Завършен фармацевтичен продукт, който
е предварително квалифициран от
Програмата за предварителна квалификация на СЗО или разрешен за
употреба от Строг регулаторен орган
по лекарствата, или че такъв продукт
липсва, и Главният получател желае
със средствата от БП да достави алтернативен Завършен фармацевтичен
продукт, Главният получател трябва
да поиска потвърждение от Глобалния
фонд за правилността на своята преценка и че алтернативният Завършен
фармацевтичен прод у кт към този
момент се препоръчва за употреба от
Експертния комитет за оценка. В случай че Глобаният фонд предостави това
потвърждение, Главният получател
може да сключи договор с доставчика
на алтернативния Завършен фармацевтичен продукт, който се препоръчва
за употреба от Експертния комитет за
оценка по всяко време преди края на
Препоръчвания период, като срокът
на договора не трябва да надвишава
12 месеца. Това означава, че Главният
получател не може да направи поръчка
за Завършения фармацевтичен продукт
по договора повече от 12 месеца след
подписването на договора.
(к) Стандарти за качество на дълготрайните
инсектицидни мрежи против комари. Средства
от БП могат да се използват само за закупуване
на дълготрайни инсектицидни мрежи против
комари, които се препоръчват за употреба от
Проекта за оценка пестицидите на СЗО.
(л) Стандарти за качество за всички останали
здравни продукти. Средства от безвъзмездната помощ по това Споразумение могат да се
използват за доставка на здравни продукти,
различни от Завършени фармацевтични продукти или дълготрайни инсектицидни мрежи
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против комари, единствено ако те са избрани от
списъци на предварително одобрени продукти,
ако такива съществуват или ако тези продукти
съответстват на стандартите за качество в
Държавата домакин, където тези продукти ще
се използват, ако такива съществуват.
(м) Мониторинг върху работата на доставчиците. Главният получател трябва да наблюдава и контролира работата на доставчиците
по отношение на качеството на стоките и
услугите, които те доставят, и да предоставя
по електронен път събраната информация на
Глобалния фонд за публикация в интернет
съгласно Механизъм за отчитане на цена и
качество, описан в подсекция (т).
(н) Мониторинг на качеството на продуктите.
Главният получател осигурява система за мониторинг на качеството на здравните продукти,
финансирани по това Споразумение, които да
са приемливи за Глобалния фонд.
(о) Изследване за контрол на качеството на
Завършени фармацевтични продукти.
(i)
Съгласно параграф ii по-долу Главният
получател трябва да осигури вземането
на проби от Завършените фармацевтични продукти, финансирани по това
Споразумение, извършено на случаен
принцип от различни места във веригата за доставки, от първоначалното
приемане на продуктите в Държавата
домакин до предоставянето на тези
продукти на пациентите. Тези проби
трябва да бъдат изпращани в една от
следните лаборатории за изследване
на качеството:
(а)
лаборатория, предварително квалифицирана от Програмата за
предварителна квалификация на
СЗО;
(б)
лаборатория на Националния
регулаторен орган по лекарствата
или лаборатория, призната от
Националния регулаторен орган
по лекарствата, която отговаря
на един от следните критерии:
(i) предварително квалифицирана от Програмата за предварителна квалификация на
СЗО, или
(ii) акредитирана в съответствие
с ISO 17025; или
(в)
лаборатория, наета от Глобалния
фонд.
Това изследване на контрола на качеството
може да бъде извършено в съответствие с протоколите и стандартните оперативни процедури,
предписани от Глобалния фонд, които могат
да бъдат променяни от време на време.
Главният получател представя на Глобалния
фонд резултатите от изследването на контрола
на качеството, които могат да бъдат направени
достъпни за обществеността.
(ii) В случай че Главният получател закупи Завършен фармацевтичен продукт,
който е бил препоръчан за употреба
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от Експертния комитет по оценка,
Глобалният фонд ще направи необходимите нареждания за изследване на
контрола на качеството на проби на
Завършения фармацевтичен продукт,
подбрани на случаен принцип, в съответствие с препоръките на Експертния
комитет за оценка преди изпращането и доставката на този продукт от
производителя на Главния получател
или друг посочен получател. Главният
получател осигурява в договора си с
производителя правото на Глобалния
фонд да: (а) получи спецификациите
на производителя; (б) вземе проби от
продуктите и извърши изследване на
контрола на качеството на случаен
принцип, докато продуктът е във владение на производителя; и (в) обяви
публично резултатите от изследването. Стойността на всяко едно такова
пробване и изследване на Завършен
фармацевтичен продукт се покрива от
Глобалния фонд.
(п) Управление на веригите на доставка и
запасите. Главният получател по най-добър
начин осигурява оптимална надеждност, ефективност и сигурност във връзка с веригата на
доставка за здравните продукти, финансирани
по тази Програма.
Главният получател се придържа и осигурява придържането на Подполучателите към
Ръководствата на СЗО за Добри практики за
съхранение и Добри практики за дистрибуция
на фармацевтични продукти. Глобалният фонд
може да одобри отклонения от тези ръководства
в случай, че Главният получател демонстрира на Глобалния фонд, че сходни системи са
създадени за управление на съхранението и
дистрибуцията на Завършени фармацевтични
продукти, доставени със средства от безвъзмездната помощ.
(р) Недопускане на отклоняване. Главният
получател трябва да прилага и да гарантира,
че Подполучателите също прилагат процедури, при които не се допуска отклоняване
на здравните продукти, финансирани по тази
Програма, от тяхната предвидена и договорена
цел. Процедурите трябва да включват установяване и поддържане на надеждно управление на
запасите, контролни системи „първа входяща,
първа изходяща“ (FIFO), вътрешни системи
за одит и добри структури на управление, за
да осигурят доброто функциониране на тези
системи.
(с) Придържане към протоколите за лечение,
резистентност към медикаменти и неблагоприятни ефекти. Главният получател прилага
механизми за:
i.
насърчаване на пациентите да се придържат към предписаното им лечение
(механизмите трябва да включват, но
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не и да се ограничават до комбинации
с фиксирани дози, еднократен дневен
прием, блистери, обучение от връстници на връстници и подкрепа);
ii.
осигуряване на придържане на предписващите лекарствата към одобрените
ръководства за лечение;
iii.
наблюдение и намаляване на резистентността; и
iv.
мониторинг на неблагоприятни ефекти
от употребата на лекарства съгласно
съществуващите международни ръководства.
За да се ограничи резистентността към
противотуберкулозните лекарства от втора
линия и в съответствие с политиката на други международни финансиращи източници,
всички доставки на медикаменти за лечение
на мултирезистентна туберкулоза, които са
финансирани по това Споразумение, трябва да
се осъществяват чрез Комитета „Зелена светлина“ на Глобалното партньорство за борба с
туберкулозата.
(т) Отчитане на цените и качеството. При
получаването в страната на здравните продук
ти, закупени със средства от безвъзмездната
помощ, Главният получател е длъжен незабавно
да докладва на Глобалния фонд цените, които
е заплатил за тези здравни продукти, и друга
информация, свързана с качеството на здравните продукти, както е посочено, и изполвайки
формата на Механизма за отчитане на цените,
който е наличен на електронната страница на
Глобалния фонд.
(у) Промяна на този член. Глобалният фонд
може от време на време да променя изцяло
или частично политиката си за доставка на
здравни продукти. Независимо от Член 31 тези
промени в политиката ще бъдат отразени в
измененията към този член, които ще влизат в
сила от датата, определена от Глобалния фонд.
Глобалният фонд ще извести Главния получател
за тези промени в политиката в разумен срок.
Член 20. Застраховки и отговорност за
загуба, кражба или щета
(а) Застраховки. Главният получател поддържа, когато това е възможно, на разумна
цена цялата застраховка на собствеността от
активите на Програмата и застраховка обща
отговорност с финансово стабилни и с добра
репутация застрахователни компании. Застрахователното покритие отговаря на това, което се
поддържа от подобни инстанции, занимаващи
се с подобни дейности.
(б) Отговорност за загуба или кражба.
Главният получател отговаря единствено за
загуба или кражба или щета на всички стоки,
закупени със средства от безвъзмездната помощ
(включително тези, които са във владение на
Подполучатели), и незабавно при възникване на
такава загуба, кражба или вреда заменя същите
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стоки за своя сметка съгласно изискванията
за доставка, упоменати в Член 18 и Член 19
от това Споразумение. Освен това Главният
получател е единствено отговорен за загубата
или кражбата на парични средства, намиращи
се във владение на Главния получател или
негови представители или Подполучатели, и
няма да има право да изисква обезщетение от
Глобалния фонд за такава загуба или кражба.
Член 21. Конфликт на интереси; антикорупция,
Кодекс на поведение на доставчиците
(а) Стандарти на поведение. Главният получател поддържа и налага стандарти на поведение
за управление на работата на лицата, свързани
с Главния получател или Подполучател (например директори, служители, чиновници или
агенти), участващи във възлагането и администрирането на договори, безвъзмездни помощи
или други изгоди при използване на средства
от безвъзмездната помощ, за да осигури, че
същите лица не се занимават с практики, изброени в алинея (б) по-долу.
(б) Избягване на корупция. Главният получател се задължава, като гарантира същото за
Подполучателите или всяко лице, свързано с
Главния получател или Подполучател:
i.
да не участва в избора, възлагането
или администрирането на договор, безвъзмездна помощ или други отпуснати
средства или операции, финансирани
от безвъзмездната помощ, в които
лицето, преки роднини на лицето или
негови или нейни делови партньори
или организации, контролирани или
съществено свързани с това лице, имат
финансов интерес;
ii.
да не участва в сделки, в които участват
организации или инстанции, с които
това лице преговаря или има някакъв
ангажимент по отношение на бъдещо
назначаване;
iii.
да не предлага, дава, иска или получава, пряко или косвено, парични
средства, услуги, подаръци или друго
с висока стойност, за да повлияе върху
действията на лице, което участва в
процеса на доставка или изпълнение
на договор;
iv.
да не представя неправилно или пропуска факти с цел да повлияе процеса на
възлагане на доставка или изпълнение
на договор;
v.
да не участва в схема или договорка
между двама или повече участници в
търг, със или без знанието на Главния
получател или Подполучател, с цел да
промени цените в търга, така че те да
бъдат на изкуствено, неконкурентно
ниво; или
vi.
да не участва в друга практика, която
е или може да бъде тълкувана като
незаконна или корупционна практика
в Държавата домакин.
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(в) Оповестяване. Ако Главният получател
знае или научи за:
i.
реален, предполагаем или потенциален конфликт между финансовите
интереси на което и да било лице,
свързано с Главния получател, всеки
Подполучател, НКК, МПФ или Глобалния фонд и задълженията на това
лице по отношение на изпълнението
на Програмата; или
ii.
която и да било от практиките, описани
в алинея (б) по-горе,
Главният получател незабавно оповестява
всеки реален, предполагаем или потенциален
конфликт на интереси директно пред Глобалния фонд.
(г) Кодекс на поведение на доставчиците.
Главният получател осигурява Кодексът на
поведение на доставчиците на Глобалния фонд,
както и промените по него да бъдат сведени
до знанието на всички участници в търговете,
доставчици, агенти, посредници, консултанти
и предприемачи („доставчици“). Главният
получател приема и се съгласява в случай на
неспазване на Кодекса за поведение, което
се определя еднолично от Глобалния фонд,
Глобалният фонд да запази правото си да не
финансира договора между Главния получател
и доставчика или да изиска връщането на средствата в случай, че плащането на доставчика
вече е било извършено.
Член 22. Използване на запазени знаци или
търговски марки
Използване на запазени знаци и търговски
марки. Главният получател няма да използва и
ще изисква от Подполучателите да не използват запазения знак или търговските марки на
Глобалния фонд, освен ако Главният получател
и неговите Подполучатели не са подписали
валидно лицензно Споразумение с Глобалния
фонд за такова използване.
Член 23. Новация; прехвърляне на отговорностите на Главния получател
По всяко време, когато или Главният получател, или Глобалният фонд реши, че Главният
получател не е в състояние да изпълни ролята на Главен получател и да изпълни своите
отговорности по Споразумението, или ако по
някаква причина Глобалният фонд и Главният
получател желаят да прехвърлят всички или
част от отговорностите на Главния получател на
друга инстанция, която е в състояние и желае
да приеме тези отговорности, тогава другата
инстанция („Нов Главен получател“) може
да замести Главния получател в настоящото
Споразумение. Заместването трябва да се извърши при такива условия, договорени между
Глобалния фонд и Новия Главен получател след
консултация с НКК. Главният получател си
сътрудничи изцяло с Глобалния фонд и НКК,
за да улесни това прехвърляне.
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Член 24. Допълнителни Главни получатели
Освен на Главния получател Глобалният
фонд може периодично да предоставя безвъзмездни помощи и на други институции за
изпълнение на програми в Държавата домакин.
Главният получател сътрудничи при необходимост на такива институции при реализиране
на ползите от всички програми, финансирани
от Глобалния фонд.
Член 25. Известия
Ако това Споразумение изрично не предвижда друго или Глобалният фонд и Главният
получател не се споразумеят в писмена форма
за друго, всяко известие, искане, отчет или друг
вид документи и съобщения, представени от
Главния получател или от Глобалния фонд, се
изпращат до: (i) Упълномощения представител
на другата страна, упоменат в графи 15 или
16 от заглавната част на това Споразумение,
когато е необходимо; или (ii) Името/адреса за
уведомления, отбелязан в графи 13 или 14 от
заглавната част на това Споразумение, когато
е необходимо. Всички такива документи се
изпращат с копие до НКК. В случай на контактуване с Глобалния фонд чрез Местния
представител на фонда Главният получател
предоставя тези документи и съобщения на
лицето, което е определено в графа 12 на заглавната част на това Споразумение. Всички
документи и съобщения по това Споразумение
са на английски език.
Член 26. Прекратяване; суспендиране;
изтичане на срока на Програмата
(а) Първенство на решенията на Глобалния
фонд. Глобалният фонд може да прекрати или
суспендира настоящото Споразумение изцяло
или частично по каквато и да било причина, определена по негово усмотрение, след изпращане
на писмено уведомление до Главния получател.
Всяка част от настоящото Споразумение, която
не е прекратена или суспендирана, ще остане
в пълна сила и действие.
(б) Процедури при прекратяване или изтичане на срока на Програмата. При пълно или
частично прекратяване на това Споразумение
по каквато и да било причина или изтичане
на срока на Програмата Главният получател
наред с други процедури, които могат да бъдат
поискани от Глобалния фонд:
i.
незабавно връща на глобалния фонд
всички средства от безвъзмездната
помощ, които не са били разходвани
от Главния получател и Подполучатели към датата на уведомлението за
прекратяване на Споразумението или
крайната датата на Програмата (което
е подходящо), ако това е поискано от
Глобалния фонд;
ii.
предоставя на Глобалния фонд краен
одитиран финансов отчет на Програмата;
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iii.

предоставя на Глобалния фонд инвентарен списък на всички активи и
вземания, закупени със средства от
безвъзмездната помощ; и
iv.
ако това е поискано от Глобалния
фонд, да предостави план (изготвен
в консултация с НКК) за използване
на всички активи и вземания, упоменати в подалинея iii по-горе („План
за приключване“); Планът за приключване подлежи на окончателното
одобрение на Глобалния фонд.
(в) Прехвърляне. След изтичане на срока
на Програмата или по-ранно прекратяване
на това Споразумение Глобалният фонд може
съгласно Член 18 (д) на това Споразумение да
нареди правата върху активите на Програмата
да бъдат прехвърлени на Глобалния фонд или
друга страна, посочена от Глобалния фонд.
Член 27. Възстановяванe на парични
средства
Независимо от наличността или предприемането на други корективни мерки по това
Споразу мение Глобални ят фонд може да
изиска от Главния получател незабавно да
възстанови паричните средства на Глобалния
фонд по всички отпуснати траншове средства
от Безвъзмездната помощ във валутата, в
която те са били отпуснати, при всяко от
следните обстоятелства:
i.
това Споразумение е било прекратено
или суспендирано;
ii.
би ло е извършено нару шен ие о т
с т ра на на Гла вн и я пол у чат ел на
която и да било от клаузите на това
Споразумение;
iii. Глобалният фонд е отпуснал средства
на Главния получател по грешка; или
iv.
Главният получател е представил невярно факти от съществена важност,
свързани с това Споразумение.
Член 28. Граници на отговорностите на
Глобалния фонд
(а) Глобалният фонд е отговорен само
за изпълнение на задълженията, конкретно
посочени в настоящото Споразумение. С
изключение на тези задължения Глобалният
фонд няма отговорности към НКК (или негов
член), Главния получател, Подполучателите,
служители или контрагенти на същите или
което и да е друго лице или институция в
резултат на Споразумението или изпълнението на Програмата. Всяка финансова или
друга отговорност, която може да се появи
в резултат на изпълнението на Програмата,
трябва да бъде отговорност единствено на
Главния получател.
(б) Главният получател се задължава с
изпълнението на Програмата от името на
НКК, а не от името на Глобалния фонд.
Настоящото Споразумение и безвъзмездната
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помощ по никакъв начин не трябва да се
считат като създаващи отношение възложител-изпълнител, съдружие по закон или
джойнт венчър меж ду Глобалния фонд и
Главния получател или друго лице, включено
в Програмата. Глобалният фонд не поема
отговорност за каквато и да е загуба или
щета, произтичаща от Програмата, понесена
от което и да е лице или собственост. Главният получател при никакви обстоятелства
няма право да заявява, че е представител
на Глобалния фонд, и предприема всички
разу мни предпазни мерк и, за да избегне
създаването на впечатление, че съществуват
подобни взаимоотношения.
Член 29. Освобождаване от отговорност
Главният получател се задължава да защити и предпази Глобалния фонд, неговите
директори, служители и чиновници и посред
ници и контрагенти на Глобалния фонд от: (i)
всякакви загуби за Глобалния фонд, неговите
служители и чиновници, и (ii) всякакви съдебни искове, съдебни дела за отговорност,
действи я (вк лючително такси, отп уснати
средства и възнаграждения в разумен размер
за юридически услуги), процеду ри, щети,
разходи и задължения от какъвто и да било
вид, които са били причинени на Глобалния
фонд или заведени срещу Глобалния фонд,
неговите служители и чиновници, от или от
името на което и да било лице, основаващо
се на или произтичащо от (или за което може
да се твърди, че произтича от) действия или
бездействия на Главния получател и неговите посредници, служители, Подполучатели,
изпълнители, лица, на които са делегирани
правомощия, или правоприемници, за които Главният получател продължава да носи
отговорност.
Член 30. Писма по изпълнението
За да съдейства на Главния получател в
изпълнението на настоящото Споразумение,
Глобалният фонд периодично изготвяПисма
по изпълнението, които предоставят допълнителна информация и указания по въпроси,
изложени в Споразумението.
Член 31. Модификация или изменение
Никакво изменение на това Споразумение
няма да бъде валидно, освен ако не е в писмена
форма и подписано от упълномощен представител на Глобалния фонд и упълномощен
представител на Главния получател. Всяка
промяна в условията на това Споразумение
се извършва с Писмо по изпълнението, под
писано от страните по това Споразумение.
Чл. 32. Разпространяване на информация
Главният получател разбира, че Глобалният фонд си запазва правото да публикува
свободно или да разпространява информация,
получена при изпълнението на Програмата.
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Член 33. Отказ от право на мерки
Забавяне при упражняване на някое право
или мярка по това Споразумение не се тълкува
като отказ от това право или мярка.
Член 34. Приемници и правоприемници
Настоящото Споразумение е задължително
за приемниците и правоприемниците на Главния получател и се счита, че Споразумението
включва приемниците и правоприемниците на
Главния получател. Но нищо в това Споразумение не позволява никакво прехвърляне на
право без предварително писмено одобрение
от Глобалния фонд.
Член 35. Арбитраж
Всеки спор, противоречие или съдебна претенция, произтичащи от или свързани с това
Споразумение, или нарушението, прекратяването или невалидността на същото се решават
чрез арбитраж съгласно арбитражните правила
на Комисията по международно търговско право
на ООН, които са в сила понастоящем. Глобалният фонд и Главният получател се договарят
да се придържат към арбитражното решение,
взето в съответствие с такъв арбитраж, като
окончателно решение на всеки такъв спор,
конфликт или иск. Правото да назначи такъв
арбитър има Международният арбитражен съд
към Международната търговска камара. Арбитрите са трима на брой. Мястото на арбитража
е Женева, Швейцария. Английският език ще
е езикът на арбитражния процес.
Член 36. Приложимо законодателство
Това Споразумение се ръководи от принципите на Международния институт за унификация на частното право (UNIDROIT) (2004).
Член 37. Цялостно споразумение
Това Споразумение и всички анекси и
приложения към него представляват цялото
Споразумение между Страните и излага всички
условия, договорености и споразумения между
Страните, свързани с предмета на това Споразумение, като замества всички предишни
устни или писмени споразумения, договорености, преговори и дискусии. Няма условия,
договорености или други споразумения в устен
или писмен вид, изрични, по подразбиране или
допълнителни между Страните във връзка с
предмета на това Споразумение, освен ако не
е изрично упоменато в това Споразумение и
приложенията към него.
Член 38. Дата на влизане в сила
Това Споразумение, изготвено в два оригинални екземпляра, ще влезе в сила от датата
на неговото подписване както от Главния
получател, така и от Глобалния фонд, които
действат чрез техните упълномощени за целта
представители, посочени в графи 15 и 16 на
заглавната част на това Споразумение.
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Член 39. Продължаване на силата
(а) Всички договорености, споразумения,
представяне и гаранции, направени от Главния
получател в това Споразумение, се считат за
валидни от Глобалния фонд и продължават да
са в сила след изпълнението и приключването на
това Споразумение независимо от разследване,
проведено от Глобалния фонд или от негово
име, и независимо, че Глобалният фонд може да
е получил информация или да е узнал за факт
или неточно представяне или гаранция по всяко
време през Срока на Програмата и ще продължи да бъде в пълна сила и ефект до Крайната
дата на Фаза 1, или ако Глобалният фонд издаде
Одобрение за Фаза 2, до Крайната дата на Фаза
2, или ако Глобалният фонд издаде Одобрение
за ПИП-I, до Крайната дата на ПИП-I, или ако
Глобалният фонд издаде Одобрение за ПИП-II,
до Крайната дата на Фаза ПИП-II.
(б) Разпоредбата на Член 6 (Договорености, потвърдени от Главния получател), Член 9
(Управление на средствата от безвъзмездната
помощ), подточки (а), (е) и (ж) на Член 13 (Одити и документация), подточка (в) на Член 15
(Отчети за напредъка по Програмата), Член 17
(Оценки на Глобалния фонд), Член 18 (Договори
за стоки и услуги), Член 19 (Фармацевтични и
други здравни продукти), Член 20 (Застраховки
и отговорност за загуба, кражба или щета), Член
21 (Конфликт на интереси; Антикорупция), Член
27 (Възстановяванe на парични средства), Член
28 (Граници на отговорностите на Глобалния
фонд) и Член 29 (Освобождаване от отговорност)
остават в пълна сила и действие независимо от
изтичането на Срока на Програмата.
Член 40. Копия
Настоящото Споразумение може да бъде
изпълнено в едно или повече копия, всички от
които представляват едно и също споразумение.
Член 41. Привилегии и имунитет
(а) Нищо в това Споразумение или свързано
с това Споразумение не може да се тълкува
като отказ от привилегии и имунитет, на които
Глобалният фонд има право по силата на: (i)
международното право, включително международното обичайно право, международни
конвенции, съглашения или споразумения; (ii)
по силата на национално право, включващо,
но не лимитирано до Закона за имунитет на
международните организации (22 Код на САЩ
288); или (iii) по силата на Споразумението за
Щабквартирата между Глобалния фонд и Швейцарския федерален съвет от 13 декември 2004 г.
(б) Главният получател прави всичко възможно при поискване от страна на Глобалния
фонд да осигури признаването от Държавата
домакин на Глобалния фонд като институция,
за която важат привилегиите и имунитетът,
обикновено предоставяни на международни
организации.
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Член 42. Попечител
Глобалният фонд и Международната банка за
възстановяване и развитие („Световна банка“)
са сключили споразумение, по силата на което
Световната банка приема да учреди „Попечителски фонд за Глобалния фонд за борба със
спин, туберкулоза и малария“ („Попечителски
фонд“) и да служи като попечител на Попечителския фонд („Попечител“). Средствата по
безвъзмездната помощ, предоставени на Главния получател, се отпускат от Попечителския
фонд. Всички задължения по това Споразумение са задължения на Глобалния фонд и
Световната банка не носи лична отговорност
за задълженията на Глобалния фонд по това
Споразумение.
Член 43. Съкращения
Ако са използвани в това Споразумение
(включително в Описанието на изпълнението
на Програмата и други анекси или приложения
към това Споразумение), следните съкращения
имат значението, посочено по-долу:
Съкращение
1
ACT

Значение
2

Комбинирана терапия, базирана на
артемизинин
A I D S / Синдром на придобитата имунна
СПИН
недостатъчност
ANC/АГК
Акушеро-гинекологична клиника
ART
Антиретровирусна терапия
ARV/АРВ
Антиретровирусен
BCC
Осъществяване на промяна в поведението
BSS
Проучване за поведенчески надзор
CBO
Организация, базирана в Общността
CHBC
Домашни грижи, предоставени от
Общността
CCM/НКК Национален координационен комитет
CRIS
Информационна система за национален отговор
CSW
Проституиращ
CT
Консултиране и изследване
DDT
Дихлородифенилтрихлоретан
DFID
Агенция за международно развитие
на Великобритания
DHS
Демографски и здравни проучвания
DOTS
Кратък курс на лечение под непосредствен контрол
DRS
Надзор за резистентност към медикаменти
DST
Изследване за податливост към
медикаменти
FBO
Религиозна организация
EML
Есенциален лекарствен списък
ERP
Експертен панел
GLC
Комисия „Зелена светлина“
GTZ
Германско техническо сътрудничество

ВЕСТНИК
1
HAART/
ВААРТ
HCW
HIS
HIV/ХИВ
HMIS
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2
Високоактивна антиретровирусна
терапия
Здравен работник
Здравна информационна система
Вирус на човешкия имунодефицит
Информационна система за здравно
управление
ICH
Меж д у народ на конферен ц и я за
хармон иза ц и я на т ех н и ческ и т е
изисквания за регистрацията на
лекарствените продукти за човешка
употреба
IDU/ИУН Инжекционно употребяващи наркотици
IEC
Информация, образование и комуникация
IPT
Неравномерна превантивна терапия
IRS
Прилагане на спрей във вътрешни
пространства
ITN
Мрежа, третирана с инсектициди
KAP
Проучване за знания, нагласи и
поведение
LFA/МПФ Местен представител на фонда
LLITN
Мрежа, третирана с дълготрайни
инсектициди
MDG
Целите на хилядолетието за развитие на Обединените нации
MDR
Мултирезистентен
M&E/МО
Мониторинг и оценка
MERG
Референтна група за мониторинг
и оценка
MICS
Широкоаспектно гнездово проучване
MoH/МЗ
Министерство на здравеопазването
МСМ
Мъже, които правят секс с мъже
NAC
Националният комитет по СПИН
NAP
Национална програма за борба
срещу СПИН
NDRA
Национален орган за регулация на
лекарствените средства
NGO/НПО Неправителствена организация
NMCP
Национална програма за контрол
върху маларията
NTP
Национална програма за контрол
върху туберкулозата
OI
Опортюнистична инфекция
OVC
Сираци и деца, които са уязвими
заради СПИН
PAHO
Панамериканска здравна организация
PHC
Доболнична помощ
PEP/ПЕП
Постекспозиционна профилактика
PIC/S
Схема за сътрудничество в проверката на лекарствените средства
PMTCT
Превенция на предаването на инфекцията от майка на дете
PLWHA/
Хора, живеещи с ХИВ/СПИН
ХЖХС
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1
PPTCT

2
Превенция на предаването на инфекцията от родител на дете
PR/ГП
Главен получател
PSM
Управление на доставките
RBM
Партньорство за спиране на маларията
RCC/ПИП Продължаване на изпълнението на
Програма
Фаза 1 на Продължаване на изпълRCC-I/
ПИП-I
нението на Програма
Фаза 2 на Продължаване на изпълRCC-II/
ПИП-II
нението на Програма
RCM
Регионален координационен механизъм
RDT
Бърз диагностичен тест
SR
Подполучател
STD/ППБ Полово предавана болест
STG
Стандартизирано ръководство за
лечение
STI/ППИ
Полово предавана инфекция
TB
Туберкулоза
UNAIDS
Обединена Програма на ООН по
ХИВ/СПИН
UNCITRAL Комисия по международно търговско право на ООН
UNDP/
Програма за развитие на ООН
ПРООН
UNESCO/ Организация на обединените нации
ЮНЕСКО за образование, наука и култура
UNFPA
Фонд на ООН за населението
UNGASS
Специална сесия на Генералната
асамблея на ООН
UNICEF/
Фонд за децата на ООН
УНИЦЕФ
UNIDROIT Международен институт за унификация на частното право
USAID
Американската агенция за международно развитие
VCT/ДКИ Доброволно консултиране и изследване
WHO/СЗО Световна здравна организация
WHOPES
План на СЗО за оценка на пестицидите

АНЕКС A
Описание на изпълнението на
Програмата
Държава:

България

И ме н а Пр ог ра- Превенция и контрол на
мата, участваща в ХИВ/СПИН в България
ПИП:
Номер на Споразу- BUL-202-G01-H-00
мението:
Заболяване:

ХИВ/СПИН

Главен получател: Министерство на здраве
опазването, Правителство
на Република България
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БРОЙ 61

Термините, изписани с главни букви, и съкращенията, които са използвани, но за които
не е дадена дефиниция в този Анекс A или
приложенията към Анекс A имат значението,
описано в Общите условия на Споразумението.
В случай на противоречие между термините
в този Анекс А и клауза от Общите условия
на това Споразумение предимство имат термините в Анекс А.

A. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Предварителна информация и резюме
Целта на Програмата, финансирана по
това Споразумение, е да допринесе за намаляването на заболеваемост та от ХИВ/
СПИН и да подобри качеството на живот
на хората, живеещи с ХИВ/СПИН (Х Ж ХС).
Фаза 1 и Фаза 2 на Програмата (както са
описани в Член 3 на Общите условия на това
Споразумение) имаха за цел да се укрепи
националният отговор на ХИВ/СПИН, да
се предотврати разпространението на ХИВ
сред уязвимите групи (особено инжекционно
употребяващите наркотици) и да се осигури
достъп на хората, живеещи с ХИВ/СПИН
(Х Ж ХС), до качествени услуги по лечение
и грижи.
Фаза ПИП-I на Прог рамата (к а к т о е
описана в Член 3 на Общите условия на
това Споразумение) беше фокусирана върху
увеличаване на обхвата на дейностите, изпълнявани по време на Фаза 1 и Фаза 2 на
Програмата. Тя беше основана на същите
стратегии като Фаза 1 и Фаза 2 на Програмата, които се базираха върху Националната
стратегия и програма за борба с ХИВ/СПИН
за периода 2001 – 2007 г.
Фаза ПИП-I се фокусира върху постигане
на дългосрочна устойчивост на националния
отговор на ХИВ/СПИН. По-конкретно Фаза
ПИП-I имаше за цел да укрепи държавния
сектор, институциите и партньорите на регионално и общинско ниво, за да могат те да
поемат отговорностите за ръководството на
местно ниво, което ще е от основно значение
за осигуряването на бъдещата устойчивост
на Програмата. Фаза ПИП-I обхвана нови
географски региони и се насочи към ново
идентифицирани групи в риск, като по такъв начин се увеличи достъпът до услугите
по доброволно изследване и консултиране,
терапия за Х Ж ХС и превантивни дейности
за групите на инжекционно употребяващите наркотици, мъжете, които правят секс
с мъже, младите хора от ромски произход,
лицата, лишени от свобода, проституиращите
и младите хора, изложени на риск.
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Фаза ПИП – II на Програма „Превенция
и контрол на ХИВ/СПИН“ ще продължи да
осигурява всеобхватна и качествена ХИВ
превенция, грижа и подкрепа за труднодостъпните групи и ще продължи да допринася
за постигане на целите на Националната
програма за превенция и контрол на ХИВ и
СПИН (2008 – 2015). Дейностите, подкрепени
със средства на Глобалния фонд, са неразделна част от цялата стратегия, очертана в
Националната програма.
2. Цел
Да допринесе за намаляване на честотата
на инфектиране с ХИВ/СПИН и подобряване
на качеството на живот на хората, живеещи
с ХИВ/СПИН в България.
3. Целеви групи/Бенефициенти
Инжекционно употребяващи наркотици
Мъже, които правят секс с мъже (MСM)
Млади хора от ромски произход, изложени на най-голям риск (инжекционно
употребяващи наркотици, мъже, които
п равя т секс с м ъже, п рост и т у и ращи,
партньори на инжекционно употребяващи наркотици, мъже, които правят секс
с мъже и проституиращи, лица, изтърпели наказание лишаване от свобода и
мобилни хора)
Лица, лишени от свобода
Проституиращи
Млади хора, изложени на риск
Деца
Мед и ц и нск и спец и а л ис т и и з д ра вн и
работници; и
Хора, живеещи с ХИВ/СПИН (Х Ж ХС).

4. Стратегии

Създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на ХИВ/
СПИН в България
Укрепване на нау чните основи за целенасочен и ефективен национален отговор
на ХИВ/СПИН
Увеличаване на обхвата на доброволното
консултиране и изследване за ХИВ чрез
мрежа от нископрагови услуги с фокус
върху групите с най-голям риск
Намаляване на уязвимостта към ХИВ при
инжекционно употребяващи наркотици
чрез увеличаване на обхвата на групата
с пълен пакет превантивни интервенции
Намаляване на уязвимостта към ХИВ
на хората от ромска общност, които са
в най-гол ям риск (на възраст 15 – 25
години), чрез увеличаване на обхвата
на групата с услуги за превенция и насочване, базирани в общността
Намаляване на уязвимостта към ХИВ
на проституиращите жени и мъже чрез
у величаване на обх вата на г ру пата с
пълен пакет превантивни интервенции

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

Намаляване на уязвимостта към ХИВ
на младите хора в най-голям риск (15 –
24 г.) чрез увеличаване на обхвата на
услугите и програмите, насочени към
младежи
Подобряване качеството на живот на
хората, ж ивеещи с ХИВ/СПИН, чрез
гарантиране на универсален достъп до
лечение, грижи и подкрепа; и
Намаляване на уязвимостта към ХИВ
на мъжете, които правят секс с мъже
(МСМ), чрез у величаване на обх вата
на групата с пълен пакет превантивни
интервенции.

5. Планирани дейности
Укрепване на националния отговор на
ХИВ/СПИН на регионално и общинско
ниво чрез увеличаване на отговорностите
и фокус върху местното ръководство на
съо т вет ни т е рег иона лни и общ инск и
институции (Регионалните здравни инспекции и Общинските координационни
офиси по СПИН)
Укрепване на национална система за
мониторинг и оценка
Доставяне на необходимото оборудване,
лекарства и медицински консумативи
Увеличаване на обхвата на достъпни,
доброволни и конфиденциални услуги
по пред- и следтестово консултиране и
изследване за ХИВ; и
Увеличаване на обхвата на ефективни
и ефикасни дейности по отношение на
целевите групи чрез създаване на мрежи
на местно ниво и мобилизация на наличните човешки и финансови ресурси.

Б. ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА
ОТПУСК АНЕ НА СРЕДСТВА
Не е приложимо.
В. СПЕЦИАЛНИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ
НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА
ФАЗА ПИП – II
1. На годишна база не по-късно от 30-и
юни на всяка година от Фаза ПИП – II
Правителството на Република България ще
предоставя отчет на разходите си, действително извършени във връзка с финансиране
на дейности, свързани с ХИВ, в подкрепа на
партньорските финансови изисквания според
политиките на Глобалния фонд. Глобалният
фонд може по свое усмотрение да реши да
не отделя повече средства, предвидени по
Споразумението, ако Правителството на Република България не покрива неговата част
от партньорските финансови изисквания.
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2. Не по-късно от 31-ви декември 2012 г.
Главният получател трябва да предостави
на Глоба лни я фонд Национа лен план за
мониторинг и оценка за ХИВ, одобрен от
Правителството.
3. Не по-късно от 30-и юни 2012 г. Главният
получател трябва да предостави по начин
и съдържание, задоволителни за Глобалния фонд: (i) детайлен план, показващ как
Правителството на Република България ще
поеме дейностите и интервенциите, които
понастоящем се финансират от Глобалния
фонд през Фаза II на ПИП, за да осигури
устойчивост на тези дейности и интервенции, след завършване на Фаза II на ПИП,
и (ii) у ведом ление с под робно описание
на националните цели, свързани с такива
дейности и интервенции, което показва как
целите са свързани с бюджета за дейности и
интервенции, които ще бъдат финансирани
от Правителството на Република България.
4. Използването на средствата от безвъзмездната помощ за изплащане на допълн и т ел но въ зна г ра ж ден ие на д ърж а вн и т е
служители, които изпълняват дейности по
Програмата (допълнително възнаграждение),
трябва да отговарят на всяко от следните
условия по форма и съдържание, задоволителни за Глобалния фонд:
(а) предоставяне от Главния получател
на Глобалния фонд на окончателни правила за определяне на бюджета за разходи за
човешки ресурси, които включват размерите
на допълнителното възнаграж дение, показващи връзката меж ду възнаграж дението и
изпълнението на дейности по Програмата;
идентифициране на лицата, които отговарят
на изискванията за такова допълнително
възнаграждение, и демонстриране, че няма
дублиране на дейностите или отговорностите
на съществуващите позиции с всяка една
нова дейност или отговорности, финансирани
от безвъзмездната помощ;
(б) предоставяне от Главния получател
на Глобалния фонд на писмено одобрение
от Националния координационен комитет
(НКК) на разходите за допълнителни възнаграждения.
5. Главният получател потвърж дава и се
съгласява да запази дирекция „Управление
на специализирани донорски програми“ като
самостоятелна дирекция към Министерството на здравеопазването, за да подпомага
успешното управление, координация, мониторинг и оценка на националните програми
за превенция и контрол на ХИВ и туберкулоза и да гарантира, че ангажиментите към
безвъзмездната помощ се спазват.
6. Гла вн и я т пол у чат е л и Гло ба л н и я т
фонд потвърждават и се съгласяват всички
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данъци и митни сборове, които се налагат
в съответствие с действащото законодателство в Държавата домакин по това Споразумение, както и закупуването на стоки
или услуги със средства от безвъзмездната
помощ от страна на Главния получател и
други Подполучатели, да бъдат заплатени
от Правителството на Република България
с други ресурси, различни от средствата,
предоставени по това Споразумение.
Г. ФОРМУЛЯРИ, ПРИЛОЖИМИ
ПО ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ
За целите на член 15б от Общите условия
на това Споразумение, озаглавен „Периодични отчети“, Главният получател използва
„Текуща информация за напредъка и искане
за отпускане на средства“, които могат да се
получат от Глобалния фонд при поискване.
Д. ОЧАКВАН ГРАФИК ЗА ОТПУСК АНЕ
НА СРЕДСТВА
За целите на член 10a от Общите условия
по това Споразумение очакваният график
за отпускане на средства по Програмата e
на шестмесечие, започвайки от Крайната
дата на Фаза ПИП – I.
Е. ПОЛИТИК А НА ГЛОБАЛНИЯ ФОНД
ЗА РАЗСРОЧЕНО ФИНАНСИРАНЕ
В момента на подписване на настоящото
Споразумение Глобалният фонд ще отдели
(„ангажира“) средства в размер до Първия
ангажимент, посочен в секция 8 на началната
страница, предмет на сроковете и условията
на това Споразумение. Вторият и Третият
ангажимент за средствата по безвъзмездната
помощ, в размери до посочените в секция 8
на началната страница, могат да бъдат отделени от Глобалния фонд чрез едногодишни
нараствания (или ако периодът на Програмата, обезпечен със средства, е по-малък от
една година, за продължителността на този
период). Всеки от Втория и Третия ангажимент ще бъде поет по усмотрение и според
пълномощията на Глобалния фонд, както е
описано в член 10 на това Споразумение, като
се вземат предвид заедно с други фактори
възможностите за финансиране на Глобалния
фонд и рационалните нужди от средства на
Главния получател. Ако Вторият или Третият
ангажимент бъдат поети, това ще бъде представено на Главния получател чрез писмено
уведомление от Глобалния фонд. Главният
получател потвърждава и се съгласява, че Вторият и Третият ангажимент могат да не бъдат
изцяло или частично отпуснати от Глобалния
фонд в случай на неспазване от Главния получател на сроковете по това Споразумение
по решение единствено на Глобалния фонд.
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Ɂɚɛɨɥɹɜɚɧɟ
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ɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɬɚ ɤɴɦ ɏɂȼ ɧɚ ɦɥɚɞɢɬɟ ɯɨɪɚ ɜ ɧɚɣɝɨɥɹɦ ɪɢɫɤ ɝ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢɬɟ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟɧɚɫɨɱɟɧɢ ɤɴɦ ɦɥɚɞɟɠɢ

ɉɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɠɢɜɟɟɳɢ ɫ ɏɂȼɋɉɂɇ ɱɪɟɡ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɟɧ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɟɝɪɢɠɢ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ

ɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɬɚ ɤɴɦ ɏɂȼ ɧɚ ɦɴɠɟɬɟɤɨɢɬɨ ɩɪɚɜɹɬ ɫɟɤɫ ɫ ɦɴɠɟ ɆɋɆ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɝɪɭɩɚɬɚ ɫ ɩɴɥɟɧ ɩɚɤɟɬ ɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ











ɋɬɪɨɬ

ɍɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨɬɨ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟ ɢ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɡɚ ɏɂȼ ɱɪɟɡ ɦɪɟɠɚ ɨɬ ɧɢɫɤɨɩɪɚɝɨɜɢ ɭɫɥɭɝɢ ɫ ɮɨɤɭɫ ɜɴɪɯɭ ɝɪɭɩɢɬɟ ɜ ɧɚɣɝɨɥɹɦ ɪɢɫɤ



ɂɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɢ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ

ɍɤɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɭɱɧɢɬɟ ɨɫɧɨɜɢ ɡɚ ɰɟɥɟɧɚɫɨɱɟɧ ɢ ɟɮɟɤɬɢɜɟɧ ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɨɬɝɨɜɨɪ ɧɚ ɏɂȼɋɉɂɇ



ɂɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɢ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ

ɂɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɢ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ

ɂɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɢ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ

ɢɡɬɨɱɧɢɤ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚ
ɩɚɰɢɟɧɬɚɄɚɪɬɨɧɢ ɧɚ
ɩɚɰɢɟɧɬɢ

ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ

ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ

ɂɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɢ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ

!







ɝɨɞɢɧɚ

!










ɂɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɢ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ

ɝɨɞɢɧɚ

ɂɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɢ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ

ɢɡɬɨɱɧɢɤ





ɂɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɢ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ







ɝɨɞɢɧɚ

ɧɚɫɬɨɹɳɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ













ɝɨɞɢɧɚ

ɧɚɫɬɨɹɳɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ

ɋɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ ɡɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɨɬɝɨɜɨɪ ɧɚ ɏɂȼɋɉɂɇ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ´





ɂɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɢ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ





ɂɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɢ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ

ɂɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɢ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ

ɫɬɨɣɧɨɫɬ





ɢɡɬɨɱɧɢɤ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɴɫ
ɫɋɉɂɇ



ɂɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɢ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ







ɂɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɢ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ

1$

ɫɬɨɣɧɨɫɬ

ɢɡɬɨɱɧɢɤ

ɇɟ

Ɏɟɜɪɭɚɪɢ

Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ

ɘɥɢ

ɒɟɫɬɦɟɫɟɱɢɟ





ɇɟ ɟ ɩɪɢɥɨɠɢɦɨ





ɝɨɞɢɧɚ

ɢɡɯɨɞɧɢ ɞɚɧɧɢ





ɇɟ ɟ ɩɪɢɥɨɠɢɦɨ



ɇɟ ɟ ɩɪɢɥɨɠɢɦɨ



ɝɨɞɢɧɚ

ɢɡɯɨɞɧɢ ɞɚɧɧɢ

Ⱦɚ

Ⱥɜɝɭɫɬ

ɘɧɢ

əɧɭɚɪɢ

ɒɟɫɬɦɟɫɟɱɢɟ



ɇɨɦɟɪ ɧɚ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ

Ȼɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɢ ɰɟɥɢ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɫɨɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ɇɨɥɹɨɩɢɲɟɬɟ ɢɡɬɨɱɧɢɤɚ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɜ ɫɥɭɱɚɣɱɟ ɬɨɣ ɟ ɪɚɡɥɢɱɟɧ ɨɬ ɢɡɬɨɱɧɢɤɚ ɧɚ ɢɡɯɨɞɧɢ ɞɚɧɧɢ



ɇɟ ɟ ɩɪɢɥɨɠɢɦɨ



ɉɪɨɰɟɧɬ ɂɍɇɤɨɢɬɨ ɫɩɨɞɟɥɹɬɱɟ ɫɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɥɢ ɱɢɫɬɢ ɢɧɠɟɤɰɢɨɧɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɹ ɩɴɬɤɨɝɚɬɨ ɫɚ ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɥɢ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɂɍɇɤɨɢɬɨ ɫɩɨɞɟɥɹɬɱɟ ɫɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɥɢ ɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜ ɩɪɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɹ ɫɟɤɫɭɚɥɟɧ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɴɫ ɫɥɭɱɚɟɧ ɩɚɪɬɧɶɨɪ



ɫɬɨɣɧɨɫɬ



ɇɹɦɚ ɞɚɧɧɢ

ɇɟ ɟ ɩɪɢɥɨɠɢɦɨ



ɇɟ ɟ ɩɪɢɥɨɠɢɦɨ



Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɧɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɨɬ ɦɴɠɟɬɟɤɨɢɬɨ ɩɪɚɜɹɬ ɫɟɤɫ ɫ ɦɴɠɟɤɨɢɬɨ ɫɚ ɢɧɮɟɤɬɢɪɚɧɢ ɫ ɏɂȼ

ɫɬɨɣɧɨɫɬ

Ⱦɚ

Ɏɟɜɪɭɚɪɢ

Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ

ɘɥɢ





ɝɨɞɢɧɚ

!



ɝɨɞɢɧɚ

!







ɝɨɞɢɧɚ

!











ɝɨɞɢɧɚ

ɏɂȼ

ɚɜɝɭɫɬ

ɚɜɝɭɫɬ

Ⱦɚɬɚɧɚ ɤɨɹɬɨ ɟ
ɞɴɥɠɢɦ ɨɬɱɟɬɚ





ɝɨɞɢɧɚ

ɚɜɝɭɫɬ

ɚɜɝɭɫɬ

Ⱦɚɬɚɧɚ ɤɨɹɬɨ ɟ
ɞɴɥɠɢɦ ɨɬɱɟɬɚ

ɰɟɥɟɜɢ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ

!



ɝɨɞɢɧɚ

ɰɟɥɟɜɢ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ

!







ɝɨɞɢɧɚ

!











ɝɨɞɢɧɚ

ɚɜɝɭɫɬ

ɚɜɝɭɫɬ

ɚɜɝɭɫɬ

ɚɜɝɭɫɬ

Ⱦɚɬɚɧɚ ɤɨɹɬɨ ɟ
ɞɴɥɠɢɦ ɨɬɱɟɬɚ

ɚɜɝɭɫɬ

ɚɜɝɭɫɬ

ɚɜɝɭɫɬ

ɚɜɝɭɫɬ

ɚɜɝɭɫɬ

ɚɜɝɭɫɬ

Ⱦɚɬɚɧɚ ɤɨɹɬɨ ɟ
ɞɴɥɠɢɦ ɨɬɱɟɬɚ





ɝɨɞɢɧɚ

!



ɝɨɞɢɧɚ

ɚɜɝɭɫɬ

ɚɜɝɭɫɬ

Ⱦɚɬɚɧɚ ɤɨɹɬɨ ɟ
ɞɴɥɠɢɦ ɨɬɱɟɬɚ

ɚɜɝɭɫɬ

ɚɜɝɭɫɬ

Ⱦɚɬɚɧɚ ɤɨɹɬɨ ɟ
ɞɴɥɠɢɦ ɨɬɱɟɬɚ

ɤɨɦɟɧɬɚɪɢ 

ɤɨɦɟɧɬɚɪɢ 

ДЪРЖАВЕН

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɨɬ ɢɧɠɟɤɰɢɨɧɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɹɜɚɳɢɬɟ ɧɚɪɤɨɬɢɰɢ ɂɍɇ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɢɧɮɟɤɬɢɪɚɧɢ ɫ ɏɂȼ



Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ

Ƚɨɞɢɧɚ

ɘɧɢ

Ƚɨɞɢɧɚ

Ⱦɚ

Ⱥɜɝɭɫɬ

ɘɧɢ

əɧɭɚɪɢ



Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɧɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

Ⱦɚ ɫɟ ɩɨɞɨɛɪɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚɠɢɜɟɟɳɢ ɫ ɏɂȼ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ
ɜɴɡɞɟɣɫɬɜɢɟ

Ⱦɚ ɫɟ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɡɚ ɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɛɪɨɹ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɫɥɭɱɚɢ ɧɚ ɏɂȼ



Ɉɫɧɨɜɧɢ ɰɟɥɢ

Ȼɐɟɥɢ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɡɚ ɨɛɯɜɚɬ ɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɡɚ ɜɴɡɞɟɣɫɬɜɢɟ

Ⱦɚɬɚɧɚ ɤɨɹɬɨ ɟ ɞɴɥɠɢɦ ɨɞɢɬɨɪɫɤɢ ɞɨɤɥɚɞ

Ɏɟɜɪɭɚɪɢ

Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ

Ⱦɚ

Ⱥɜɝɭɫɬ

Ⱦɚɬɚɧɚ ɤɨɹɬɨ ɟ ɞɴɥɠɢɦ ɨɬɱɟɬɚ ɡɚ ɧɚɩɪɟɞɴɤɚ ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨɞɧɢ ɫɥɟɞ ɤɪɚɹ ɧɚ
ɩɟɪɢɨɞɚ

ɘɥɢ

ɒɟɫɬɦɟɫɟɱɢɟ


Ⱦɚ

ɘɧɢ

Ɉɛɯɜɚɧɚɬ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ

ɂɫɤɚɧɟ ɡɚ ɨɬɩɭɫɤɚɧɟ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɚ" Ⱦɚɇɟ

əɧɭɚɪɢ

Ɉɛɯɜɚɧɚɬ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ

ɒɟɫɬɦɟɫɟɱɢɟ


$Ɉɛɯɜɚɧɚɬɢ ɩɟɪɢɨɞɢ ɢ ɞɚɬɢ ɡɚ ɢɫɤɚɧɢɹ ɡɚ ɨɬɩɭɫɤɚɧɟ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɬɟɤɭɳɢ ɨɬɱɟɬɢ ɡɚ ɧɚɩɪɟɞɴɤɚ ɧɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ

Ƚɥɚɜɟɧ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥ

ɇɨɦɟɪ ɧɚ ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚɬɚ ɩɨɦɨɳ %8/*+

Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Ⱦɴɪɠɚɜɚ

ɒɟɫɬɦɟɫɟɱɢɟ
ɒɟɫɬɦɟɫɟɱɢɟ


Ɋɚɦɤɚ ɫ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɢɉɪɨɞɴɥɠɚɜɚɧɟ ɧɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɉɂɉ ɩɪɟɡ Ƚɨɞɢɧɢɢɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɰɟɥɟɜɢ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɯɜɚɧɚɬɢ ɩɟɪɢɨɞɢ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
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Ȼɪɨɣ ɯɨɪɚɠɢɜɟɟɳɢ ɫ ɏɂȼɤɨɢɬɨɩɨɥɭɱɚɜɚɬ
ɚɧɬɢɪɟɬɪɨɜɢɪɭɫɧɚ ɬɟɪɚɩɢɹ

Ʌɟɱɟɧɢɟ
ɚɧɬɢɪɟɬɪɨɜɢɪɭɫɧɚ
ɬɟɪɚɩɢɹ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ

ɉɪɟɜɟɧɰɢɹɉɪɨɦɹɧɚ ɧɚ
Ȼɪɨɣ ɆɋɆɞɨɫɬɢɝɧɚɬɢ ɫ ɩɴɥɟɧ ɩɚɤɟɬ ɭɫɥɭɝɢ ɡɚ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨɪɚɛɨɬɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɧɚ ɏɂȼ
ɧɚ ɬɟɪɟɧ ɜ ɨɛɳɧɨɫɬɬɚ

ɉɪɟɜɟɧɰɢɹɉɪɨɦɹɧɚ ɧɚ
Ȼɪɨɣ ɛɟɡɩɥɚɬɧɢ ɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨɪɚɛɨɬɚ
ɝɪɭɩɢɬɟ ɜ ɧɚɣɝɨɥɹɦ ɪɢɫɤ
ɧɚ ɬɟɪɟɧ ɜ ɨɛɳɧɨɫɬɬɚ

Ƚɪɢɠɚ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɜɨɞɟɧɟ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚ ɧɚɣ
Ȼɪɨɣ ɥɢɰɚɤɨɢɬɨ ɩɨɥɭɱɚɜɚɬ ɭɫɥɭɝɚɬɚ ɜɨɞɟɧɟ ɧɚ
ɪɢɫɤɨɜɢɬɟ ɝɪɭɩɢ ɂɍɇ
ɫɥɭɱɚɣ
ɆɋɆɩɪɨɫɬɢɬɭɢɪɚɳɢ
ɯɨɪɚ ɠɢɜɟɟɳɢ ɫ ɏɂȼ











Ɇɨɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɟɬɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɧɚɥɢɱɧɢ ɞɚɧɧɢ





















ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɬɟɤɭɳ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɈɬɱɟɬɢ
ɧɚ ɩɨɞɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɬɟɤɭɳ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɈɬɱɟɬɢ
ɧɚ ɩɨɞɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ

ɇɟ ɟ ɩɪɢɥɨɠɢɦɨ

Ʉɚɪɬɨɧɢ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɢ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɬɟɤɭɳ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɈɬɱɟɬɢ
ɧɚ ɩɨɞɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ

ɂɧɮɟɤɰɢɨɡɧɚ
ɛɨɥɧɢɰɚɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧ
ɰɟɧɬɴɪ ɩɨ ɡɚɪɚɡɧɢ ɢ
ɩɚɪɚɡɢɬɧɢ ɛɨɥɟɫɬɢ

ɇɟ ɟ ɩɪɢɥɨɠɢɦɨ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɬɟɤɭɳ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɈɬɱɟɬɢ
ɧɚ ɩɨɞɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɬɟɤɭɳ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɈɬɱɟɬɢ
ɧɚ ɩɨɞɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɬɟɤɭɳ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɈɬɱɟɬɢ
ɧɚ ɩɨɞɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɰɟɧɬɴɪ
ɩɨ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɢ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɬɟɤɭɳ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɈɬɱɟɬɢ
ɧɚ ɩɨɞɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ
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ɒɟɫɬɦɟɫɟɱɢɟ

ɇɟɛɟɡ
ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ

ɇɟɛɟɡ
ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ

ɇɟɛɟɡ
ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ

ɇɟ

Ⱦɚɫ
ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟɞɨ
ɤɪɚɹ ɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ

ɇɟ

ɇɟ

ɇɟ

ɇɟ

ɇɟ

ɇɟ

ɇɟ

ɇɟ

ɇɟ

ɇɟ

ɇɟ

ɇɟ

ɇɟɛɟɡ
ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ

ɇɟɛɟɡ
ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ

Ⱦɚɫ
ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟɞɨ
ɤɪɚɹ ɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ

Ⱦɚɫ
ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟɞɨ
ɤɪɚɹ ɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ

Ⱦɚɫ
ɇɚɫɬɨɹɳɨ
ɧɚɬɪɭɜɚɧɟɩɪɟɡ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ
ɝɨɞɢɧɚɬɚ

ɇɚɫɬɨɹɳɨ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ȽɎ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɇɚɫɬɨɹɳɨ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ

ɇɚɫɬɨɹɳɨ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ

Ⱦɚɫ
ɇɚɫɬɨɹɳɨ
ɧɚɬɪɭɜɚɧɟɩɪɟɡ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ
ɝɨɞɢɧɚɬɚ

Ⱦɚɫ
ɇɚɫɬɨɹɳɨ
ɧɚɬɪɭɜɚɧɟɩɪɟɡ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ
ɝɨɞɢɧɚɬɚ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ȽɎ

Ⱦɚɫ
ɇɚɫɬɨɹɳɨ
ɧɚɬɪɭɜɚɧɟɩɪɟɡ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ
ɝɨɞɢɧɚɬɚ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ȽɎ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ȽɎ

Ⱦɚɫ
ɇɚɫɬɨɹɳɨ
ɧɚɬɪɭɜɚɧɟɩɪɟɡ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ
ɝɨɞɢɧɚɬɚ

ɇɟ

ɐɟɥɟɜɢɬɟ
ɂɡɯɨɞɧɢɬɟ
ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɫɚ ɫ
ɞɚɧɧɢ ɫɚ
ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ Ⱦɚɫ
ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ ɞɨ ɤɪɚɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɜ
ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚȾɚ
ɰɟɥɟɜɢɬɟ
ɫ ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ ɡɚ
ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ
ɝɨɞɢɧɚɬɚɇɟɛɟɡ
Ⱦɚɇɟ
ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ

Ⱦɚɫ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɧɚɬɪɭɜɚɧɟɩɪɟɡ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ȽɎ
ɝɨɞɢɧɚɬɚ

Ɉɛɜɴɪɡɚɧ ɫ

ȼɤɥɸɱɜɚ Ɉɉɍ
ɉɨɪɚɞɢ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɚɬɚɨɬɱɟɬɟɧɢɬɟ ɞɚɧɧɢ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɨɬɪɚɡɹɜɚɬ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɦɟɧɬɚɪɢ

Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɬ ɨɛɢɱɚɣɧɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɢ ɧɚ ɬɟɪɟɧɜɨɞɟɧɟɬɨ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ ɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɧɚ
ɤɴɦ ɤɥɢɟɧɬɚ ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɧɚ ɏɂȼ ɡɚ ɥɢɰɚɢɧɮɟɤɬɢɪɚɧɢ ɫ ɏɂȼ ɢɥɢ ɥɢɰɚɤɨɢɬɨ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚɬ
ɜɴɜ ɜɢɫɨɤ ɪɢɫɤ ɨɬ ɏɂȼɢɧɮɟɤɰɢɹɫ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢ ɧɭɠɞɢ ɡɚ ɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɪɢɫɤɚȼɨɞɟɧɟɬɨ
ɧɚ ɫɥɭɱɚɣɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɡɚ ɯɨɪɚɢɦɚɳɢ ɢɥɢ ɤɨɢɬɨ ɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨ ɞɚ ɢɦɚɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɡɚɩɨɱɜɚɧɟɬɨ
ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɨɬ ɏɂȼɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚ ɩɨɞɤɪɟɩɚɚɤɬɢɜɧɨ ɧɚɫɨɱɜɚɧɟ ɢ ɩɪɢɞɪɭɠɚɜɚɧɟ ɞɨ
ɭɫɥɭɝɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɢ ɨɬ ɡɞɪɚɜɧɚɬɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɡɚɩɪɢɞɴɪɠɚɧɟ ɤɴɦ ɥɟɱɟɧɢɟɬɨ
Ɍɚɡɢ ɭɫɥɭɝɚ ɧɚɣɨɛɳɨ ɫɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹ ɨɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɩɫɢɯɨɥɨɡɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ

Ɍɨɩ
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢɧɚɦɚɥɹɜɚɳɢ ɪɢɫɤɚ ɢɥɢ ɩɪɟɞɩɚɡɜɚɳɢ ɨɬ ɏɂȼ ɢɧɮɟɤɬɢɪɚɧɟɩɪɟɞɚɜɚɧɟ ɢɥɢ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɪɟɢɧɮɟɤɬɢɪɚɧɟȼɨɞɟɧɟɬɨ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ ɜɤɥɸɱɜɚ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɳɨɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɚɧɨ

Ɍɨɩ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɢ ɫɴɫ ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɢ ɫɴɬɪɭɞɧɢɰɢ
ɐɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɡɚ Ɏɚɡɚɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢ ɢ ɨɬɱɟɬɟɧɢ ɫ ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ ɡɚ
ɝɨɞɢɧɚɬɚɞɨɤɚɬɨ ɰɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɡɚ Ɏɚɡɚɫɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢ ɛɟɡ ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ

Ɍɨɩ ɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɟɧ ɫɟɤɫȾɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɭɫɥɭɝɢ ɜɤɥɸɱɜɚɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟ ɡɚ ɏɂȼɋɉɂɛɟɡɨɩɚɫɧɢ ɫɟɤɫɭɚɥɧɢ ɢ ɢɧɠɟɤɰɢɨɧɧɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢɤɚɤɬɨ ɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ

Ɉɫɧɨɜɧɢɹɬ ɩɚɤɟɬ ɭɫɥɭɝɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɢ ɫɴɫ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ȽɎ ɨɬ ɟɤɢɩɢɬɟ ɧɚ ɇɉɈ ɧɚ ɆɋɆ ɜɤɥɸɱɜɚ
ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧ ɡɚ ɦɨɬɢɜɢɪɚɧɟ ɡɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɧɚ ɏɂȼɋɉɂɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢ
ɧɚɫɨɱɜɚɧɟ ɡɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɡɚ ɏɂȼ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɋɉɂɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚ ɁɈɆ

ɐɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬɪɚɡɹɜɚɬ ɪɟɚɥɧɢɹ ɛɪɨɣ ɥɢɰɚ ɧɚ ȺɊȼ ɬɟɪɚɩɢɹ ɞɨ ɤɪɚɹ ɧɚ
ɨɬɱɟɬɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞ

Ɍɨɩ ɏɂȼ ɤɴɦ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɡɚ ɡɚɪɚɡɧɢ ɢ ɩɚɪɚɡɢɬɧɢ ɛɨɥɟɫɬɢɊɟɜɢɡɢɪɚɧɢɬɟ ɰɟɥɟɜɢ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɫɚ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɨɞɨɛɪɟɧɢ ɩɪɢ ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɧɚ Ɏɚɡɚ

ɐɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɡɚ Ɏɚɡɚɫɚ ɡɚɧɢɠɟɧɢ ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɨɰɟɧɤɢɬɟ ɢ ɩɪɨɟɤɰɢɢɬɟ ɡɚ ɛɪɨɹ ɧɚ ɏɀɏɋ ɢ ɛɪɨɹ
ɧɚ ɥɢɰɚɬɚɤɨɢɬɨ ɫɟ ɧɭɠɞɚɹɬ ɨɬ ȺɊȼ ɬɟɪɚɩɢɹɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɨɬ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ ɡɜɟɧɨ ɡɚ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚ

Ɉɉɍ

Ɍɨɩ
ɐɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɫ ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ ɡɚ Ɏɚɡɚɫɚ ɡɚɜɢɲɟɧɢɡɚ ɞɚ ɫɟ ɜɡɟɦɟ ɩɪɟɞɜɢɞ ɨɱɚɤɜɚɧɨɬɨ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɩɪɟɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɰɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɩɪɟɡ Ɏɚɡɚ

Ɉɉɍ

Ɍɨɩ ɐɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɫ ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ ɡɚ Ɏɚɡɚɫɚ ɡɚɜɢɲɟɧɢɡɚ ɞɚ ɫɟ ɜɡɟɦɟ ɩɪɟɞɜɢɞ ɨɱɚɤɜɚɧɨɬɨ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɩɪɟɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɰɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɩɪɟɡ Ɏɚɡɚ

ɬɟɡɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢɈɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɬɚ ɡɚ ɜɤɥɸɱɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɛɚɡɢɪɚɧɨ ɧɚ ɭɦɟɧɢɹ ɜ
ɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟ ɭɱɢɥɥɢɳɚ ɧɨɫɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ
ɐɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɡɚ Ɏɚɡɚɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢ ɢ ɨɬɱɟɬɟɧɢ ɫ ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ ɞɨ ɤɪɚɹ
ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɞɨɤɚɬɨ ɰɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɡɚ Ɏɚɡɚɫɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢ ɫ ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ ɩɪɟɡ ɝɨɞɢɧɚɬɚ

Ɍɨɩ
ɡɚɫɬɴɩɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɬɟɡɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɡɚ ɞɚ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɢ ɤɚɬɨ ɱɚɫɬ ɨɬ ɞɥɴɠɧɨɫɬɧɢɬɟ ɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɬɨ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɛɚɡɢɪɚɧɨ ɧɚ ɭɦɟɧɢɹɫ ɰɟɥ ɩɨɫɬɢɝɚɧɟ ɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬ ɧɚ

Ɉɛɳɢɹɬ ɛɪɨɣ ɧɚ ɞɟɰɚɬɚɥɢɲɟɧɢ ɨɬ ɪɨɞɢɬɟɥɫɤɢ ɝɪɢɠɢ ɜ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɩɪɟɡ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɧɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɧɟ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɬɨ  ɫɚ ɛɢɥɢ ɨɤɨɥɨɜ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɄɴɦɝɬɟ ɫɚɜɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
Ⱦɟɣɧɨɫɬɢɬɟɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɬɨɡɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɜɤɥɸɱɜɚɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɚɳɢɬɟ ɭɱɢɬɟɥɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɧɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ ɜ ɫɴɨɬɧɨɲɟɧɢɟɞɟɰɚ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɢ ɩɨɟɦɚɧɟ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚ

ɇɚɣɨɛɳɨ ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ ɜ ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɧɟ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɬɨ ɫɚ ɮɨɤɭɫɢɪɚɧɢ ɜɴɪɯɭ
ɦɥɚɞɢɬɟ ɯɨɪɚ ɜ ɧɚɣɝɨɥɹɦ ɪɢɫɤ ɧɚɩɪɬɟɡɢɤɨɢɬɨ ɨɬɩɚɞɚɬ ɨɬ ɭɱɢɥɢɳɟ ɤɨɢɬɨ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɞɨɫɬɢɝɚɧɢ ɫ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɧɚ ɏɂȼɂɡɯɨɞɧɢɬɟ ɞɚɧɧɢ ɢ ɰɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɫɚ ɢɡɱɢɫɥɟɧɢ
ɩɨ ɞɚɧɧɢ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɨɬɩɚɞɧɚɥɢɬɟ ɨɬ ɭɱɢɥɢɳɟ ɦɥɚɞɟɠɢ ɫɩɪɹɦɨ
Ɍɨɩ ɨɛɳɢɹ ɛɪɨɣ ɦɥɚɞɢ ɯɨɪɚȾɟɣɧɨɫɬɢɬɟ ɫɪɟɞ ɦɥɚɞɢɬɟ ɯɨɪɚɩɨɫɟɳɚɜɚɳɢ ɭɱɢɥɢɳɟɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɩɨɟɬɢ ɨɬ ɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ
ɉɨɞɚɪɢ ɟɫɬɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɤɚɦɩɚɧɢɣɧɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɨɬɱɟɬɟɧɢɬɟ ɞɚɧɧɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɬɪɚɡɹɜɚ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɢ ɧɚ ɟɞɧɢ ɢ ɫɴɳɢ ɤɥɢɟɧɬɢ
ɐɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɡɚ Ɏɚɡɚɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢ ɢ ɨɬɱɟɬɟɧɢ ɫ ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ ɞɨ ɤɪɚɹ
ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɞɨɤɚɬɨ ɰɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɡɚ Ɏɚɡɚɫɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢ ɫ ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ ɩɪɟɡ ɝɨɞɢɧɚɬɚ

ɞɟɣɧɨɫɬɢɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɢ ɫɴɫ ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɢ ɫɴɬɪɭɞɧɢɰɢ
ɐɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɡɚ Ɏɚɡɚɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢ ɢ ɨɬɱɟɬɟɧɢ ɫ ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ ɩɪɟɡ
ɝɨɞɢɧɚɬɚɞɨɤɚɬɨ ɰɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɡɚ Ɏɚɡɚɫɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢ ɛɟɡ ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ

Ɍɨɩ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟ ɡɚ ɏɂȼɋɉɂɛɟɡɨɩɚɫɧɢ ɫɟɤɫɭɚɥɧɢ ɢ ɢɧɠɟɤɰɢɨɧɧɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢɨɛɦɹɧɚ ɧɚ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɢɝɥɢ ɢ ɫɩɪɢɧɰɨɜɤɢ ɡɚ ɩɪɨɫɬɢɬɭɢɪɚɳɢ ɥɢɰɚɤɨɢɬɨ ɭɩɨɬɪɟɛɹɜɚɬ ɢɧɠɟɤɰɢɨɧɧɨ ɧɚɪɤɨɬɢɰɢɤɚɤɬɨ ɢ

Ɉɫɧɨɜɧɢɹɬ ɩɚɤɟɬ ɭɫɥɭɝɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɢ ɫɴɫ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ȽɎ ɨɬ ɟɤɢɩɢɬɟ ɧɚ ɇɉɈ ɧɚ ɩɪɨɫɬɢɬɭɢɪɚɳɢ
ɜɤɥɸɱɜɚɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧ ɡɚ ɦɨɬɢɜɢɪɚɧɟ ɡɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɧɚ ɏɂȼɋɉɂ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢ ɧɚɫɨɱɜɚɧɟ ɡɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɡɚ ɏɂȼ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɋɉɂɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚ
ɁɈɆɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɟɧ ɫɟɤɫȾɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜɤɥɸɱɜɚɬ

ɢɧɠɟɤɰɢɨɧɧɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢ ɧɚɫɨɱɜɚɧɟ ɡɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɡɚ ɏɂȼ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ
ɋɉɂɤɚɤɬɨ ɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɢ ɫɴɫ ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɢ ɫɴɬɪɭɞɧɢɰɢ

Ɍɨɩ ɏɂȼɋɉɂɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚ ɁɈɆ ɢ ɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɢ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜɤɥɸɱɜɚɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟ ɡɚ ɏɂȼɋɉɂɛɟɡɨɩɚɫɧɢ ɫɟɤɫɭɚɥɧɢ ɢ

Ɉɫɧɨɜɧɢɹɬ ɩɚɤɟɬ ɭɫɥɭɝɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɢ ɫɴɫ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ȽɎ ɨɬ ɟɤɢɩɢɬɟ ɧɚ ɇɉɈ ɧɚ ɥɢɰɚ ɨɬ ɪɨɦɫɤɚ
ɨɛɳɧɨɫɬ ɜɤɥɸɱɜɚɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧ ɡɚ ɦɨɬɢɜɢɪɚɧɟ ɡɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɧɚ

ɦɟɬɚɞɨɧɴɬ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɹ ɫɴɫ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɡɞɪɚɜɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨ
ɐɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɤɚɡɜɚɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɴɪɯɭ ɛɪɨɹ ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɈɋɌ ɜ ɤɪɚɹ ɧɚ
ɨɬɱɟɬɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞ ɛɟɡ ɨɬɩɚɞɧɚɥɢɬɟ ɤɥɢɟɧɬɢ 

Ɍɨɩ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɧɚ ȽɎ ɫɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɡɚ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟɢɡɞɪɴɠɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɪɚɡɯɨɞɢ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟɞɨɤɚɬɨ

Ⱥɧɚɥɢɡɴɬ ɧɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɢɬɟ ɞɚɧɧɢ ɡɚɝɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧ ɨɬ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɩɨ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɢɬɟ ɞɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɫɴɛɪɚɧɢ ɨɬɨɬ ɨɛɳɨɦɟɬɚɞɨɧɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɤɚɡɜɚɱɟ ɛɪɨɹɬ ɧɚ
ɤɥɢɟɧɬɢɬɟɜɤɥɸɱɟɧɢ ɜ ɦɟɬɚɞɨɧɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɴɫ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ȽɎɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚ ɨɤɨɥɨɨɬ ɨɛɳɢɹ
ɛɪɨɣ ɥɢɰɚɜɤɥɸɱɟɧɢ ɜ ɦɟɬɚɞɨɧɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜ ɫɬɪɚɧɚɬɚ

Ɉɫɧɨɜɧɢɹɬ ɩɚɤɟɬ ɭɫɥɭɝɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɢ ɫɴɫ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ȽɎ ɨɬ ɫɴɬɪɭɞɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɬɟɪɟɧ ɤɴɦ ɇɉɈ ɧɚ
ɂɍɇɜɤɥɸɱɜɚ ɨɛɦɹɧɚ ɧɚ ɫɬɟɪɢɥɧɢ ɢɝɥɢ ɢ ɫɩɪɢɧɰɨɜɤɢɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟ ɡɚ ɏɂȼɋɉɂɛɟɡɨɩɚɫɧɢ
ɫɟɤɫɭɚɥɧɢ ɢ ɢɧɠɟɤɰɢɨɧɧɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢɛɚɡɢɪɚɧɨ ɜ ɨɛɳɧɨɫɬɬɚɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢ ɧɚɫɨɱɜɚɧɟ ɡɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɡɚ
Ɍɨɩ
ɏɂȼ ɢ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɋɉɂɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɢ ɢ ɁɈɆ ɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɢ ɫɴɫ ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɢ ɫɴɬɪɭɞɧɢɰɢ
ɐɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɡɚ Ɏɚɡɚɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢ ɢ ɨɬɱɟɬɟɧɢ ɫ ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ ɩɪɟɡ
ɝɨɞɢɧɚɬɚɞɨɤɚɬɨ ɰɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɡɚ Ɏɚɡɚɫɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢ ɛɟɡ ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ

Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɱɢɫɥɢ ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɨɬɱɟɬɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɧɬɪɟɚɥɧɢɹɬ ɛɪɨɣ ɥɢɰɚɥɢɲɟɧɢ ɨɬ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ ɤɪɚɹ
ɧɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɹ ɨɬɱɟɬɟɧ ɩɟɪɢɨɞ ɳɟ ɛɴɞɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɚ ɤɬɨ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥ

Ɍɨɩ
ɥɢɲɟɧɨ ɨɬ ɫɜɨɛɨɞɚɳɟ ɜɤɥɸɱɜɚɬ ɧɢɫɤɨɩɪɚɝɨɜɨ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟ ɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɢ ɫɟɤɫɭɚɥɧɢ ɢ ɢɧɠɟɤɰɢɨɧɧɢ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɩɪɚɤɬɢɤɢɚ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɭɫɥɭɝɢ ɳɟ ɜɤɥɸɱɜɚɬ ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɢ ɢ ɁɈɆ

Ɉɫɧɨɜɧɢɹɬ ɩɚɤɟɬ ɭɫɥɭɝɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɢ ɧɚ ɰɟɥɟɜɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɜɤɥɸɱɜɚɡɞɪɚɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ ɫɟɫɢɢ
ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ
ɉɪɟɡ Ɏɚɡɚɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɭɫɥɭɝɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɢ ɨɬ ɨɛɭɱɟɧɢɬɟ ɨɛɭɱɢɬɟɥɢ ɧɚ ɪɚɜɧɢ ɧɚ ɜɫɹɤɨ ɥɢɰɟ

ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɞɨɤɚɬɨ ɰɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɡɚ Ɏɚɡɚɫɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢ ɫ ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ ɩɪɟɡ ɝɨɞɢɧɚɬɚ

Ɍɨɩ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɢ ɧɚ ɟɞɧɢ ɢ ɫɴɳɢ ɤɥɢɟɧɬɢ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɐɟɥɟɜɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɡɚ Ɏɚɡɚɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢ ɢ ɨɬɱɟɬɟɧɢ ɫ ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ ɞɨ ɤɪɚɹ

Ɍɨɩ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ

ВЕСТНИК

Ɇɨɥɹɜɤɥɸɱɟɬɟ ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɢ ɢɡɯɨɞɧɢ ɞɚɧɧɢ ɨɬ ɮɚɡɚ







Ȼɪɨɣ ɨɛɭɱɢɬɟɥɢ ɧɚ ɪɚɜɧɢ ɫɪɟɞ ɂɍɇɪɨɦɢ
ɩɪɨɫɬɢɬɭɢɪɚɳɢ ɢ ɦɥɚɞɢ ɯɨɪɚɨɛɭɱɟɧɢ ɞɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬ ɨɫɧɨɜɧɨ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟ ɡɚ ɏɂȼɋɉɂɇ
ɦɨɬɢɜɢɪɚɧɟ ɢ ɧɚɫɨɱɜɚɧɟ ɡɚ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ

Ƚɪɢɠɚ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɧɚ ɫɢɪɚɰɢ ɢ
ɭɹɡɜɢɦɢ ɞɟɰɚ



ɉɪɟɜɟɧɰɢɹ%&&
ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧ ɜ
ɨɛɳɧɨɫɬɬɚ







Ȼɪɨɣ ɦɥɚɞɢ ɯɨɪɚ ɜ ɪɢɫɤɞɨɫɬɢɝɧɚɬɢ ɱɪɟɡ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɉɪɟɜɟɧɰɢɹɉɪɨɦɹɧɚ ɧɚ
ɧɚ ɪɚɜɧɢɤɚɦɩɚɧɢɢ ɡɚ ɩɪɨɦɨɰɢɹ ɧɚ ɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨɪɚɛɨɬɚ
ɭɫɥɭɝɢ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɧɚ ɏɂȼɧɚɫɨɱɟɧɢ ɤɴɦ ɦɥɚɞɢɬɟ
ɧɚ ɬɟɪɟɧ ɜ ɨɛɳɧɨɫɬɬɚ
ɯɨɪɚ







ɉɪɟɜɟɧɰɢɹɉɪɨɦɹɧɚ ɧɚ
Ȼɪɨɣ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬ ɨɬ ɩɪɨɫɬɢɬɭɢɪɚɳɢɬɟɞɨɫɬɢɝɧɚɬɢ ɫ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨɪɚɛɨɬɚ
ɩɴɥɟɧ ɩɚɤɟɬ ɭɫɥɭɝɢ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɧɚ ɏɂȼ
ɧɚ ɬɟɪɟɧ ɜ ɨɛɳɧɨɫɬɬɚ

Ȼɪɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɫɬɢ
ɨɛɭɱɟɧɢ ɡɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɰɢɪɚɧɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ
ɚɧɬɢɪɟɬɪɨɜɢɪɭɫɧɨ ɥɟɱɟɧɢɟɝɪɢɠɚ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɧɚ
ɏɀɏɂȼ



ɉɪɟɜɟɧɰɢɹɉɪɨɦɹɧɚ ɧɚ Ȼɪɨɣ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬ ɨɬ ɦɥɚɞɢɬɟ ɯɨɪɚ ɜ ɪɨɦɫɤɚ ɨɛɳɧɨɫɬ
ɞɨɫɬɢɝɧɚɬɢ ɫ ɩɴɥɟɧ ɩɚɤɟɬ ɭɫɥɭɝɢ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɧɚ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨɪɚɛɨɬɚ
ɧɚ ɬɟɪɟɧ ɜ ɨɛɳɧɨɫɬɬɚ
ɏɂȼ



ɑɨɜɟɲɤɢ ɪɟɫɭɪɫɢ



ɉɪɟɜɟɧɰɢɹɈɩɢɨɢɞɧɚ
Ȼɪɨɣ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬ ɂɍɇ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɧɚ ɈɋɌ
ɫɭɛɫɬɢɬɭɢɪɚɳɚ ɬɟɪɚɩɢɹ





ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɬɟɤɭɳ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɈɬɱɟɬɢ
ɧɚ ɩɨɞɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɬɟɤɭɳ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɈɬɱɟɬɢ
ɧɚ ɩɨɞɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ

ɂɡɬɨɱɧɢɤ

ɐɟɥɟɜɢ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɩɨ ɲɟɫɬɦɟɫɟɱɢɹ ɡɚ Ƚɨɞɢɧɢɢ

ДЪРЖАВЕН

ɇɹɦɚ
ɧɚɥɢɱɧɢ
ɞɚɧɧɢ



ɉɪɟɜɟɧɰɢɹɉɪɨɦɹɧɚ ɧɚ
Ȼɪɨɣ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬ ɨɬ ɂɍɇ ɞɨɫɬɢɝɧɚɬɢ ɱɪɟɡ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨɪɚɛɨɬɚ
ɬɟɪɟɧ ɫ ɩɴɥɟɧ ɩɚɤɟɬ ɭɫɥɭɝɢ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɧɚ ɏɂȼ
ɧɚ ɬɟɪɟɧ ɜ ɨɛɳɧɨɫɬɬɚ







Ƚɨɞɢɧɚ

ɉɨɫɬɢɝɧɚɬɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
ɒɟɫɬɦɟɫɟɱɢɟ
ɞɨɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɝ 

ɉɂɉ Ɏɚɡɚ

ɐɟɥɟɜɢ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ
ɒɟɫɬɦɟɫɟɱɢɟ
ɧɚ ɉɂɉ Ɏɚɡɚ

28

Ȼɪɨɣ ɞɟɰɚ ɨɬ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɞɨɫɬɢɝɧɚɬɢ ɱɪɟɡ ɡɞɪɚɜɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɛɚɡɢɪɚɧɨ ɧɚ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɠɢɡɧɟɧɢ ɭɦɟɧɢɹ



Ȼɪɨɣ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬ ɨɬ ɥɢɰɚɬɚɥɢɲɟɧɢ ɨɬ ɫɜɨɛɨɞɚ
ɉɪɟɜɟɧɰɢɹɉɪɨɦɹɧɚ ɧɚ
ɞɨɫɬɢɝɧɚɬɢ ɱɪɟɡ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟɡɞɪɚɜɧɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨɪɚɛɨɬɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ ɫɟɫɢɢ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɜɧɢ ɡɚ
ɧɚ ɬɟɪɟɧ ɜ ɨɛɳɧɨɫɬɬɚ
ɦɨɬɢɜɢɪɚɧɟ ɤɴɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɩɪɨɦɹɧɚ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨ



ɋɬɨɣɧɨɫɬ

ɂɡɯɨɞɧɢ ɞɚɧɧɢ ɚɤɨ ɫɚ ɩɪɢɥɨɠɢɦɢ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ȼɪɨɣ ɥɢɰɚ ɨɬ ɝɪɭɩɢɬɟ ɜ ɧɚɣɜɢɫɨɤ ɪɢɫɤɩɨɥɭɱɢɥɢ
ɉɪɟɜɟɧɰɢɹɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɡɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟ ɢ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ
ɢ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟ
ɡɚ ɏɂȼ ɢ ɭɡɧɚɥɢ ɫɜɨɹ ɪɟɡɭɥɬɚɬ

Ɉɛɥɚɫɬ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ
ɭɫɥɭɝɢ



Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɇɨɦɟɪ
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Ɉɛɨɛɳɟɧ Ȼɸɞɠɟɬ
ɩɪɟɞɢɲɧɨ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ



ɑɨɜɟɲɤɢ ɪɟɫɭɪɫɢ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚ ɩɨɦɨɳ
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ
Ʌɟɤɚɪɫɬɜɚ ɢ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɢɬɟ
ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɞɪɭɝɨ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɨɰɟɧɤɚ
ɉɨɞɤɪɟɩɚ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɧɟ ɧɚ ɰɟɥɟɜɢɬɟ ɝɪɭɩɢ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ɋɟɠɢɣɧɢ ɪɚɡɯɨɞɢ
Ⱦɪɭɝɢ

ɏɂȼɉɪɟɜɟɧɰɢɹ

ɏɂȼɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ

ɏɂȼɉɪɟɜɟɧɰɢɹ

ɏɂȼɉɪɟɜɟɧɰɢɹ

ɏɂȼɉɪɟɜɟɧɰɢɹ

ɏɂȼɉɪɟɜɟɧɰɢɹ

ɏɂȼȽɪɢɠɚ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ

ɏɂȼɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ

ɏɂȼɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ

ɏɂȼɉɪɟɜɟɧɰɢɹ

ɏɂȼȽɪɢɠɚ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ

ɏɂȼɉɪɟɜɟɧɰɢɹ

ɏɂȼɉɪɟɜɟɧɰɢɹ

ɏɂȼɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ

ɏɂȼɉɪɟɜɟɧɰɢɹ

ɏɂȼɉɪɟɜɟɧɰɢɹ

ɏɂȼɉɪɟɜɟɧɰɢɹ

ɏɂȼȽɪɢɠɚ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ

ɏɂȼɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ

ɏɂȼɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ

ɏɂȼɉɪɟɜɟɧɰɢɹ









































ɏɂȼɍɤɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ



ɏɂȼɉɪɟɜɟɧɰɢɹ

ɏɂȼɍɤɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ





ɏɂȼɍɤɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ





ɏɂȼɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ



ɏɂȼɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ

ɏɂȼɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ



ɏɂȼɉɪɟɜɟɧɰɢɹ

ɏɂȼɍɤɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ





ɏɂȼɍɤɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ





ɏɂȼɍɤɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ

Ɇɚɤɪɨɤɚɬɟɝɨɪɢɹ





Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ

ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɋɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ ɡɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɨɬɝɨɜɨɪ ɧɚ ɏɂȼɋɉɂɇ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɋɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ ɡɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɨɬɝɨɜɨɪ ɧɚ ɏɂȼɋɉɂɇ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɋɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ ɡɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɨɬɝɨɜɨɪ ɧɚ ɏɂȼɋɉɂɇ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɋɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ ɡɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɨɬɝɨɜɨɪ ɧɚ ɏɂȼɋɉɂɇ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɋɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ ɡɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɨɬɝɨɜɨɪ ɧɚ ɏɂȼɋɉɂɇ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌ  ɍ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɍɤɪɟɩɜɚɧɟ
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ɉɂɉ

ɈȻɓɈ
















ɉɂɉ

ɈȻɓɈ



















































































ВЕСТНИК

ɈɉɍȽɪɢɠɢ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚɜɨɞɟɧɟ ɧɚ ɫɥɭɱɚɢ ɡɚ ɯɨɪɚɬɚ ɜ ɧɚɣ
ɝɨɥɹɦ ɪɢɫɤ

Ɉɉɍɉɪɟɜɟɧɰɢɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɉɉɂ

Ɉɉɍɉɪɟɜɟɧɰɢɹɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɢ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟ

Ɉɉɍɉɪɟɜɟɧɰɢɹɉɪɨɦɹɧɚ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧ
ɜ ɨɛɳɧɨɫɬɬɚ

ɈɉɍȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɨɰɟɧɤɚ

Ɉɉɍɉɪɟɜɟɧɰɢɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɉɉɂ

Ɉɉɍɉɪɟɜɟɧɰɢɹɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɢ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟ

Ɉɉɍɉɪɟɜɟɧɰɢɹɉɪɨɦɹɧɚ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧ
ɜ ɨɛɳɧɨɫɬɬɚ
ɈɉɍȽɪɢɠɢ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚɜɨɞɟɧɟ ɧɚ ɫɥɭɱɚɢ ɡɚ ɯɨɪɚɬɚ ɜ ɧɚɣ
ɝɨɥɹɦ ɪɢɫɤ

ɈɉɍȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɨɰɟɧɤɚ

Ɉɉɍɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɫɬɢɝɦɚɬɚ







ɈɉɍȽɪɢɠɢ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚɜɨɞɟɧɟ ɧɚ ɫɥɭɱɚɢ ɡɚ ɯɨɪɚɬɚ ɜ ɧɚɣ
ɝɨɥɹɦ ɪɢɫɤ

Ɉɉɍɉɪɟɜɟɧɰɢɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɉɉɂ







ɈɉɍɉɪɟɜɟɧɰɢɹɈɩɢɨɢɞɧɚ ɫɭɛɫɢɬɭɬɢɪɚɳɚ ɬɟɪɚɩɢɹ













Ɉɉɍɉɪɟɜɟɧɰɢɹɉɪɨɦɹɧɚ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧ
ɜ ɨɛɳɧɨɫɬɬɚ

Ɉɉɍɉɪɟɜɟɧɰɢɹɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɢ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟ





ɈɉɍȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɨɰɟɧɤɚ




























ɉɟɪɢɨɞ

Ƚɨɞɢɧɚ
ɉɟɪɢɨɞ



ɉɟɪɢɨɞ

ɉɟɪɢɨɞ ɉɟɪɢɨɞ ɉɟɪɢɨɞ ɉɟɪɢɨɞ





















































  



Ɉɉɍɉɪɟɜɟɧɰɢɹɉɪɨɦɹɧɚ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧ
ɜ ɨɛɳɧɨɫɬɬɚ

Ɉɉɍɉɪɟɜɟɧɰɢɹɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɢ

ɉɟɪɢɨɞ



ДЪРЖАВЕН

Ɉɉɍɉɪɟɜɟɧɰɢɹɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɢ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟ

ɈɉɍȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɨɰɟɧɤɚ

ɈɉɍɍɁɋɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ
ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ

ɈɉɍɍɁɋɑɨɜɟɲɤɢ ɪɟɫɭɪɫɢ

ɈɉɍɍɁɋɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

Ɉɉɍɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚɭɩɪɚɥɜɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ

ɈɉɍȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɨɰɟɧɤɚ

ɈɉɍɍɁɋɑɨɜɟɲɤɢ ɪɟɫɭɪɫɢ

ɈɉɍɍɁɋɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ
ɪɚɦɤɚ
ɈɉɍɍɁɋɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ
ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚɳɚ ɡɚɤɨɧɨɜɚ ɪɚɦɤɚ





ɉɟɪɢɨɞ

ɏɂȼɋɉɂɇ

Ƚɨɞɢɧɚ







$ɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂə ɇȺ ɈȻɈȻɓȿɇɂə ȻɘȾɀȿɌ ɉɈɄȺɌȿȽɈɊɂɂ ɊȺɁɏɈȾɂ

ɉɟɪɢɨɞ

ɉɟɪɢɨɞ

ɇɚɱɚɥɧɚ ɞɚɬɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɚ

Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
%8/*+5&&
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ȿɜɪɨ
ɉɂɉ

Ʉɪɚɣɧɚ ɞɚɬɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɚ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɧɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɋɬɪɚɧɚ
1RȻɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚɬɚ ɩɨɦɨɳ
Ƚɥɚɜɟɧ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥ
ȼɚɥɭɬɚ
Ɏɚɡɚ ɧɚ Ȼɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚɬɚ ɩɨɦɨɳ
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ɏɂȼȽɪɢɠɚ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ

ɏɂȼɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ

ɏɂȼɍɤɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ

ɏɂȼɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ

ɏɂȼɍɤɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ

ɏɂȼɍɤɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ

ɏɂȼɅɟɱɟɧɢɟ

ɏɂȼȽɪɢɠɚ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ

ɏɂȼɍɤɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ

ɏɂȼɍɤɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ

ɏɂȼɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ

ɏɂȼɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ

ɏɂȼɍɤɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ

ɏɂȼɍɤɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ

ɏɂȼɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ

ɏɂȼɍɤɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ

ɏɂȼɉɪɟɜɟɧɰɢɹ

ɏɂȼɉɪɟɜɟɧɰɢɹ

ɏɂȼɉɪɟɜɟɧɰɢɹ
ɪ

ɏɂȼȽɪɢɠɚ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ

ɏɂȼɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ

ɏɂȼɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚ













































ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɬɚ ɤɴɦ ɏɂȼ ɧɚ ɦɥɚɞɢɬɟ ɯɨɪɚ
ɜ ɧɚɣɝɨɥɹɦ ɪɢɫɤ ɝ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢɬɟ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟ ɧɚɫɨɱɟɧɢ ɤɴɦ ɦɥɚɞɟɠɢ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɬɚ ɤɴɦ ɏɂȼ ɧɚ ɦɥɚɞɢɬɟ ɯɨɪɚ
ɜ ɧɚɣɝɨɥɹɦ ɪɢɫɤ ɝ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢɬɟ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟ ɧɚɫɨɱɟɧɢ ɤɴɦ ɦɥɚɞɟɠɢ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɬɚ ɤɴɦ ɏɂȼ ɧɚ ɦɥɚɞɢɬɟ ɯɨɪɚ
ɜ ɧɚɣɝɨɥɹɦ ɪɢɫɤ ɝ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢɬɟ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟ ɧɚɫɨɱɟɧɢ ɤɴɦ ɦɥɚɞɟɠɢ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɬɚ ɤɴɦ ɏɂȼ ɧɚ ɦɥɚɞɢɬɟ ɯɨɪɚ
ɜ ɧɚɣɝɨɥɹɦ ɪɢɫɤ ɝ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢɬɟ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟ ɧɚɫɨɱɟɧɢ ɤɴɦ ɦɥɚɞɟɠɢ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɬɚ ɤɴɦ ɏɂȼ ɧɚ ɦɥɚɞɢɬɟ ɯɨɪɚ
ɜ ɧɚɣɝɨɥɹɦ ɪɢɫɤ ɝ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢɬɟ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟ ɧɚɫɨɱɟɧɢ ɤɴɦ ɦɥɚɞɟɠɢ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɉɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɠɢɜɟɟɳɢ ɫ
ɏɂȼɋɉɂɇ ɱɪɟɡ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɟɧ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɟɝɪɢɠɢ
ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɉɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɠɢɜɟɟɳɢ ɫ
ɏɂȼɋɉɂɇ ɱɪɟɡ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɟɧ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɟɝɪɢɠɢ
ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɉɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɠɢɜɟɟɳɢ ɫ
ɏɂȼɋɉɂɇ ɱɪɟɡ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɟɧ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɟɝɪɢɠɢ
ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɉɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɠɢɜɟɟɳɢ ɫ
ɏɂȼɋɉɂɇ ɱɪɟɡ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɟɧ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɟɝɪɢɠɢ
ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɉɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɠɢɜɟɟɳɢ ɫ
ɏɂȼɋɉɂɇ ɱɪɟɡ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɟɧ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɟɝɪɢɠɢ
ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɉɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɠɢɜɟɟɳɢ ɫ
ɏɂȼɋɉɂɇ ɱɪɟɡ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɟɧ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɟɝɪɢɠɢ
ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɉɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɠɢɜɟɟɳɢ ɫ
ɏɂȼɋɉɂɇ ɱɪɟɡ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɟɧ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɟɝɪɢɠɢ
ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɉɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɠɢɜɟɟɳɢ ɫ
ɏɂȼɋɉɂɇ ɱɪɟɡ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɟɧ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɟɝɪɢɠɢ
ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɬɚ ɤɴɦ ɏɂȼ ɧɚ ɦɴɠɟɬɟɤɨɢɬɨ
ɩɪɚɜɹɬ ɫɟɤɫ ɫ ɦɴɠɟ ɆɋɆ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɝɪɭɩɚɬɚ ɫ
ɩɴɥɟɧ ɩɚɤɟɬ ɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɬɚ ɤɴɦ ɏɂȼ ɧɚ ɦɴɠɟɬɟɤɨɢɬɨ
ɩɪɚɜɹɬ ɫɟɤɫ ɫ ɦɴɠɟ ɆɋɆ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɝɪɭɩɚɬɚ ɫ
ɩɴɥɟɧ ɩɚɤɟɬ ɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɬɚ ɤɴɦ ɏɂȼ ɧɚ ɦɴɠɟɬɟɤɨɢɬɨ
ɩɪɚɜɹɬ ɫɟɤɫ ɫ ɦɴɠɟ ɆɋɆ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɝɪɭɩɚɬɚ ɫ
ɩɴɥɟɧ ɩɚɤɟɬ ɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɬɚ ɤɴɦ ɏɂȼ ɧɚ ɦɴɠɟɬɟɤɨɢɬɨ
ɩɪɚɜɹɬ ɫɟɤɫ ɫ ɦɴɠɟ ɆɋɆ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɝɪɭɩɚɬɚ ɫ
ɩɴɥɟɧ ɩɚɤɟɬ ɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɬɚ ɤɴɦ ɏɂȼ ɧɚ ɦɴɠɟɬɟɤɨɢɬɨ
ɩɪɚɜɹɬ ɫɟɤɫ ɫ ɦɴɠɟ ɆɋɆ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɝɪɭɩɚɬɚ ɫ
ɩɴɥɟɧ ɩɚɤɟɬ ɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɬɚ ɤɴɦ ɏɂȼ ɧɚ ɦɴɠɟɬɟɤɨɢɬɨ
ɩɪɚɜɹɬ ɫɟɤɫ ɫ ɦɴɠɟ ɆɋɆ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɝɪɭɩɚɬɚ ɫ
ɩɴɥɟɧ ɩɚɤɟɬ ɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɬɚ ɤɴɦ ɏɂȼ ɧɚ ɦɴɠɟɬɟɤɨɢɬɨ
ɩɪɚɜɹɬ ɫɟɤɫ ɫ ɦɴɠɟ ɆɋɆ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɝɪɭɩɚɬɚ ɫ
ɩɴɥɟɧ ɩɚɤɟɬ ɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɬɚ ɤɴɦ ɏɂȼ ɧɚ ɦɴɠɟɬɟɤɨɢɬɨ
ɩɪɚɜɹɬ ɫɟɤɫ ɫ ɦɴɠɟ ɆɋɆ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɝɪɭɩɚɬɚ ɫ
ɩɴɥɟɧ ɩɚɤɟɬ ɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɬɚ ɤɴɦ ɏɂȼ ɧɚ ɦɴɠɟɬɟɤɨɢɬɨ
ɩɪɚɜɹɬ ɫɟɤɫ ɫ ɦɴɠɟ ɆɋɆ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɝɪɭɩɚɬɚ ɫ
ɩɴɥɟɧ ɩɚɤɟɬ ɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɬɚ ɤɴɦ ɏɂȼ ɧɚ ɦɴɠɟɬɟɤɨɢɬɨ
ɩɪɚɜɹɬ ɫɟɤɫ ɫ ɦɴɠɟ ɆɋɆ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɝɪɭɩɚɬɚ ɫ
ɩɴɥɟɧ ɩɚɤɟɬ ɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ

ɇɟɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɟɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɇɉɈ

Ʌɟɱɟɛɧɢ ɢ ɡɞɪɚɜɧɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ

ɉɨɞɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ

ɉɨɞɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ
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Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɆɁ

Ƚɥɚɜɟɧ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥ

ɂɦɟ



Ƚɉɉɉ






ɈɉɍɅɟɱɟɧɢɟɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɩɨɪɬɸɧɢɫɬɢɱɧɢ
ɢɧɮɟɤɰɢɢ

ɈɉɍȽɪɢɠɢ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚɝɪɢɠɢ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɡɚ ɯɪɨɧɢɱɧɨ
ɛɨɥɧɢɬɟ









Ʌɟɱɟɛɧɢ ɢ ɡɞɪɚɜɧɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ

ɇɟɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɟɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨ

ȼɢɞ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɥɢɰɚ

ɈɉɍȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɨɰɟɧɤɚ

Ɉɉɍɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɫɬɢɝɦɚɬɚ

ɈȻɓɈ

ɉɟɪɢɨɞ





ɉɟɪɢɨɞ

























































ɉɟɪɢɨɞ

Ƚɨɞɢɧɚ





ɈɉɍȽɪɢɠɢ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚ ɩɨɦɨɳ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɜ
ɧɚɣɝɨɥɹɦ ɪɢɫɤ

ɈȻɓɈ







Ɉɉɍɉɪɟɜɟɧɰɢɹɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɢ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟ

Ɉɉɍɉɪɟɜɟɧɰɢɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ
ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɉɉɂ
ɪ

Ɉɉɍɉɪɟɜɟɧɰɢɹɉɪɨɦɹɧɚ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧ
ɜ ɨɛɳɧɨɫɬɬɚ










Ɉɉɍɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚɭɤɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɬɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɤɚɩɚɰɢɬɟɬ

ɈɉɍɍɁɋɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ






ɈɉɍɍɁɋɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ


















ɈɉɍɍɁɋɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ
ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ

ɈɉɍȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɨɰɟɧɤɚ

Ɉɉɍɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɫɬɢɝɦɚɬɚ

ɈɉɍɍɁɋɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ
ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚɳɚ ɡɚɤɨɧɨɜɚ ɪɚɦɤɚ

ɈɉɍɍɁɋɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ
ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ







ɈɉɍɍɁɋɑɨɜɟɲɤɢ ɪɟɫɭɪɫɢ








ɈɉɍɍɁɋɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ɈɉɍȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɨɰɟɧɤɚ












ɉɟɪɢɨɞ

























































Ɉɛɳɨ
Ƚɨɞɢɧɚ

































































































Ƚɨɞɢɧɚ

































































































































ɉɟɪɢɨɞ ɉɟɪɢɨɞ ɉɟɪɢɨɞ ɉɟɪɢɨɞ

























































Ɉɛɳɨ
Ƚɨɞɢɧɚ

























































ɉɟɪɢɨɞ

























































ɉɟɪɢɨɞ

























































ɉɟɪɢɨɞ

Ƚɨɞɢɧɚ

























































ɉɟɪɢɨɞ

























































Ɉɛɳɨ
Ƚɨɞɢɧɚ

























































ɉɂɉ

ɈȻɓɈ







































































































ДЪРЖАВЕН




















ɈɉɍɍɁɋɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ
ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ

Ɉɉɍɉɨɞɤɪɟɩɹɳɚ ɫɪɟɞɚɩɪɨɦɟɧɢ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨ

ɈɉɍȽɪɢɠɢ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚɩɨɞɤɪɟɩɚ ɡɚ ɫɢɪɚɰɢ ɢ ɭɹɡɜɢɦɢ ɞɟɰɚ

ɈɉɍɉɪɟɜɟɧɰɢɹɄɉɉ±ɦɚɫ ɦɟɞɢɢ

30

ɋɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂə ɇȺ ɈȻɈȻɓȿɇɂə ȻɘȾɀȿɌ ɉɈ ɂɁɉɔɅɇɂɌȿɅɂ

ɏɂȼɉɪɟɜɟɧɰɢɹ
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Държавно
предприятие „Радиоактивни отпадъци“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на управление
и основните функции на структурните звена
на Държавно предприятие „Радиоактивни
отпадъци“, наричано по-нататък „ДП „РАО“
или „предприятието“.
Чл. 2. (1) Държавно предприятие „Радио
активни отпадъци“ е юридическо лице по
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образувано на основание чл. 78, ал. 1 от Закона за
безопасно използване на ядрената енергия,
със седалище София и със специализирани
поделения в страната.
(2) Предприятието има фирмен знак, печат
и интернет страница.
Чл. 3. (1) Предприятието управлява предо
ставеното му от държавата имущество – публична и частна държавна собственост.
(2) В имуществото по ал. 1 се включват
съществуващите съоръжения за управление на
радиоактивни отпадъци – държавна собственост, заедно с прилежащата инфраструктура
и земята към тях, както и предоставените
от Министерския съвет за стопанисване и
управление недвижими имоти и движими
вещи – публична или частна държавна собственост.
(3) Срещу имуществото – публична държавна собственост, предоставено на предприятието, не може да се насочва принудително
изпълнение.
(4) Срещу предприятието не може да се
открива производство по несъстоятелност.
Чл. 4. (1) Предметът на дейност на предприятието е:
1. управление на радиоактивните отпадъци,
което включва всички дейности, свързани с
манипулирането, предварителната обработка,
преработката, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивните
отпадъци, включително извеждането от експлоатация на съоръженията за управление
на радиоактивни отпадъци;
2. изграждане, експлоатация, рехабилитация и реконструкция на съоръжения за
управление на радиоактивни отпадъци;
3. извършване на превоз на радиоактивни
отпадъци извън площадката на съответното
ядрено съоръжение;
4. извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения:

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

а) когато Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ е собственик или титуляр
на вещни права върху съоръжението;
б) въз основа на договор с лицето, което
е собственик или титуляр на вещни права
върху съоръжението;
5. други дейности, предвидени в Закона за
безопасно използване на ядрената енергия.
(2) Предприятието осъществява дейностите
по ал. 1, т. 1 и 2 при спазване на изискванията
за ядрена безопасност и радиационна защита
въз основа на издадени от председателя на
Агенцията за ядрено регулиране (А ЯР) разрешения за избор на площадка, проектиране,
строителство и въвеждане в експлоатация и
лицензия за експлоатация на съоръжение за
управление на радиоактивни отпадъци.
(3) Предприятието осъществява дейностите
по ал. 1, т. 4 при спазване на изискванията
за ядрена безопасност и радиационна защита
въз основа на издадена от председателя на
А ЯР лицензия за извеждане от експлоатация.
(4) При опасност от възникване на инцидент или авария с радиоактивен източник Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
организира превозването и приемането като
радиоактивни отпадъци на тези източници
при условията и в сроковете, определени със
заповед на председателя на агенцията.
Чл. 5. (1) Предпри ятието може да извършва дейности и да сключва сделки само
във връзка с осъществяването на неговия
предмет на дейност.
(2) Предприятието не може да участва в
търговски или граждански дружества.
(3) Предприятието няма право да сключва
договори за кредити с търговски банки и други
финансови институции, освен ако за това има
изрично решение на Министерския съвет.
(4) При реализиране на годишна печалба от
предприятието тя се внася в бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по сметка на фонд „Радиоактивни
отпадъци“ или на фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ (ИЕЯС).
Чл. 6. (1) Дейностите и издръжката на
предприятието се финансират със средства
от фонд „Радиоактивни отпадъци“ (фонд
„РАО“) и фонд „Извеждане от експлоатация
на ядрени съоръжения“ (фонд „ИЕЯС“) към
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при условията и по реда на Закона
за безопасно използване на ядрената енергия
(ЗБИЯЕ), Наредбата за реда за установяване,
събиране, разходване и контрол на средствата
и за размера на дължимите вноски във фонд
„Радиоактивни отпадъци“, приета с ПМС
№ 301 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 112 от 2003 г.;
доп., бр. 13 от 2004 г.; изм., бр. 78 от 2005 г.,
бр. 105 от 2006 г., бр. 3 от 2008 г., бр. 93 от
2009 г., бр. 19 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 47 от
2012 г.) и Наредбата за реда за установяване,
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събиране, разходване и контрол на средствата
и за размера на дължимите вноски във фонд
„Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“, приета с ПМС № 300 от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм., бр. 78 от
2005 г., бр. 20 от 2006 г., бр. 110 от 2007 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г.; попр., бр. 26
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2012 г.).
(2) Дейността по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения се финансира
и със средства от Международен фонд Козлодуй (МФК) чрез Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР).
(3) Взаимоотношенията между фонд „РАО“,
фонд „ИЕЯС“ и ДП „РАО“ се регламентират с договори, които се сключват ежегодно
между председателя на управителния съвет
на фонд „РАО“, съответно на фонд „ИЕЯС“,
и изпълнителния директор на предприятието, а взаимоотношенията с ЕБВР – чрез
споразумения.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Чл. 7. (1) Органи на управление на предприятието са:
1. министърът на икономиката, енергетиката и туризма;
2. управителният съвет на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“;
3. изпълнителният директор.
(2) Държавно предприятие „РАО“ се представлява от изпълнителния директор.
Чл. 8. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма:
1. провежда държавната политика в областта на управлението на радиоактивните
отпадъци и извеждане от експлоатация на
ядрени съоръжения съгласно ЗБИЯЕ;
2. определя членовете на управителния
съвет и сключва договор за управление с
всеки от тях за срок три години;
3. утвърждава правилника за устройството и дейността на предприятието, включително измененията и допълненията в него,
по предложение на управителния съвет на
предприятието;
4. упражнява правата на собственост на
държавата в предприятието;
5. предлага на Министерския съвет да
вземе решения по реда на чл. 6 от Закона
за държавната собственост;
6. одобрява заповедите на изпълнителния
директор, с които се откриват търгове за
отдаване под наем на недвижими имоти,
предоставени за управление на предприятието, както и заповедите, с които се определят
наемателите след проведените търгове;
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7. разрешава за всек и отделен слу чай
участието на предприятието в международни
организации, както и в юридически лица с
нестопанска цел, по предложение на управителния съвет на предприятието;
8. предлага на Министерския съвет да
вземе решения за сключване на договори за
кредити с търговски банки и други финансови
институции съгласно чл. 80, ал. 3 ЗБИЯЕ;
9. предлага на управителния съвет на фонд
„РАО“ одобряването на проектите на годишна, тригодишна и дългосрочна програма и
бюджет на предприятието;
10. предлага на управителния съвет на
фонд „ИЕЯС“ приемането на методология
за определяне на разходите по финансиране
на извеждането от експлоатация и определяне на дължимите вноски съгласно чл. 55,
ал. 2 ЗБИЯЕ;
11. разрешава за всеки отделен случай
ск л юч ва не т о на дог овори з а с ъвме с т на
дейност, поемането на менителнични задължения, даването на обезпечения в полза
на трети лица, сключването на съдебна или
извънсъдебна спогодба, с която се признават
задължения или се опрощава дълг, дългосрочно сътрудничество от съществено значение за
дружеството или за прекратяване на такова
сътрудничество;
12. командирова в чужбина изпълнителния
директор на предприятието.
Чл. 9. (1) Управителният съвет на предпри ятието осъществява у правлението на
дейността, стопанисването, поддържането и
опазването на предоставеното му имущество
и използването му по предназначение, като:
1. разработва и предлага за утвърждаване
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма проект на правилник за устройството
и дейността на ДП „РАО“, измененията и
допълненията му;
2. разработва и предлага на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма за
утвърждаване правила за работа на управителния съвет;
3. одобрява структурата и числеността на
персонала на предприятието по предложение
на изпълнителния директор;
4. приема проектите за годишна, тригодишна и дългосрочна програма за дейността
и бюджета на предприятието по предложение
на изпълнителния директор;
5. оп р еде л я р ег ис т ри ра н од и т ор и л и
специализирано одиторско предприятие за
независим финансов одит на предприятието
и приема годишния финансов отчет;
6. предлага на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма да разреши участието
на предприятието в международни организации и в юридически лица с нестопанска цел;
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7. взема решения за продажба или за ликвидация на дълготрайни материални активи,
за учредяване на вещни права и за отдаване
под наем на движими или недвижими вещи;
8. представя на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма ежегодно до 31 март
на следващата година отчет за дейността на
предприятието през предходната година;
9. взема решения за искане за издаване,
продължаване на срока, изменение и прекратяване на лицензии или разрешения във връзка с предмета на дейност на предприятието;
10. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
11. разработва и предлага за одобряване
от управителния съвет на фонд „РАО“ методика за определяне размера на дължимите
вноски във фонд „РАО“ от юридическите и
физическите лица, които в резултат на дейността си генерират радиоактивни отпадъци;
12. изпълнява други функции, свързани с
управлението на радиоактивните отпадъци и
на извеждането от експлоатация в съответствие с разпоредбите на законодателството.
(2) Уп рави т елни я т съвет осъщес т вява
функциите си по ред, определен в правилата
за работа на управителния съвет на ДП „РАО“.
(3) Членовете на управителния съвет са
длъжни да изпълняват задълженията си в
интерес на предприятието, както и да пазят
търговска и служебна тайна и престижа на
предприятието, като не разгласяват информация, станала им известна при или по повод
изпълнението на техните задължения, ако
това би могло да повлияе върху дейността и
развитието на предприятието.
Чл. 10. (1) Изпълнителният директор:
1. организира и ръководи дейността на
предприятието в съответствие със законодателството, приетите планове, програми и
фиксираните финансови рамки;
2. провежда политиката на предприятието
за осигуряване безопасното и ефективното
управление на радиоактивните отпадъци;
3. организира и ръководи изпълнението
на проектите по извеждане от експлоатация
на ядрени съоръжения;
4. организира и координира дейностите на
специализираните поделения за управление
на радиоактивни отпадъци и организира и
координира дейностите по изграждане на
национално хранилище за погребване на
ниско- и средноактивни отпадъци по ЗБИЯЕ;
5. организира и ръководи дейностите по
осигуряване на радиационна защита, ядрена
безопасност и физическа защита и за осигуряване на защитата на населението и околната
среда от потенциалното въздействие на съоръженията за управление на радиоактивни
отпадъци и извеждане от експлоатация, за
които предприятието има лицензии и/или
разрешения за експлоатация или за които
дейността по управление на радиоактивни
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отпадъци е възложена от председателя на
Агенцията за ядрено регулиране съгласно
чл. 73, ал. 1 и 3 ЗБИЯЕ;
6. осигурява и управлява финансовите,
материалните и човешките ресурси, необходими при управлението на радиоактивните
отпадъци и безопасното извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;
7. утвърждава щатно разписание, сключва,
изменя и прекратява трудовите договори,
определя основните и допълнителните трудови възнаграждения, налага дисциплинарни
наказания и упражнява други права на работодател съгласно Кодекса на труда;
8. сключва договори с трети лица с оглед
осъществяването на дейността на предприятието съгласно Закона за обществените
поръчки и подзаконовите нормативни актове;
9. представлява предприятието пред съдилищата, пред държавните органи и пред
трети лица в страната и в чужбина;
10. отчита своята дейност пред управителния съвет и пред министъра на икономиката,
енергетиката и туризма;
11. осъществява сътрудничество с български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на
предприятието;
12. осигурява условия на представителите на надзорните и контролните органи да
осъществяват правата си в съответствие със
законовите, подзаконовите и други актове;
13. организира стопанисването и опазването на имуществото на предприятието;
14. предлага на управителния съвет на ДП
„РАО“ проекти на инвестиционна, производствена, ремонтна и социални програми за
определени периоди съгласно Наредбата за
реда за установяване, събиране, разходване и
контрол на средствата и дължимите вноски
във фонд „Радиоактивни отпадъци“ и годишна програма за извеждане от експлоатация
съгласно Наредбата за реда за установяване,
събиране, разходване и контрол на средствата
и дължимите вноски във фонд „Извеждане
от експлоатация на ядрени съоръжения“;
15. организира и ръководи дейностите по
изпълнение на проектите, финансирани от
Международен фонд „Козлодуй“ (МФК);
16. осигурява здравословни и безопасни
условия на труд, както и обучението, квалификацията и преквалификацията на работниците и служителите;
17. командирова със заповед в страната и
в чужбина членовете на управителния съвет,
работниците и служителите, както и външни
експерти във връзка със задачи в интерес на
предприятието;
18. осигурява условия за прилагане и поддържане на ефективна интегрирана система
за управление на безопасността, качеството
и околната среда;
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19. прави предложения пред министъра
на икономиката, енергетиката и туризма за
участие в проекти, които да бъдат финансирани по линия на финансовите инструменти
на Европейския съюз;
20. уведомява министъра на икономиката,
енергетиката и туризма за всички въпроси
от съществено значение за дейност та на
предприятието, а когато това се изисква от
приложимото законодателство – и съответните компетентни държавни органи;
21. утвърждава вътрешни правила и инструкции, включително правилник за организацията и дейността на технически експертен
съвет и финансово-стопански съвет;
22. по искане на председателя на управителния съвет на фонд „РАО“ дава становища
по проекти и дейности, за които от трети
лица е поискано финансиране от фонд „РАО“;
23. п р ед п риема дейс т ви я и мерк и з а
предотвратяване на щети и ограничаване и
ликвидиране на последиците от инциденти
и аварии при управление на радиоактивни
отпадъци от трети лица;
24. организира аварийно планиране и аварийна готовност и осъществява ръководство
в случай на ядрена и радиационна авария
съгласно Наредбата за аварийно планиране
и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, приета с ПМС № 313 от 2011 г.
(ДВ, бр. 94 от 2011 г.);
25. участва при вземане на решения и
предлага на ГДПБЗН – МВР, мерки, свързани
с ликвидиране на последиците и управлението на радиоактивни отпадъци, възникнали
в резултат на ядрена или радиационна аварийна обстановка;
26. изпълнява други функции, свързани с
управлението на радиоактивните отпадъци,
в съответствие с разпоредбите на законодателството.
(2) Изпълнителният директор може да
делегира някои от правомощията си по ал. 1,
т. 8 – 10 на други длъжностни лица от предприятието в съответствие с този правилник за
устройството и дейността на предприятието.
(3) При отсъствие на изпълнителния директор предприятието се представлява от
един от членовете на управителния съвет,
определен със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 11. (1) Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ се състои от:
1. главно управление;
2. специализирани поделения.
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(2) Изпълнителният директор осъществява управлението на ДП „РАО“ в рамките
на организационно-управленската структура
съгласно приложението, изградена на три
управленски нива:
1. първо управленско ниво (управленски
функции): дирекции, ръководени от директори, и управления, ръководени от ръководител
управление;
2. второ управленско ниво (ръководни
производствени или контролни функции):
специализирани поделения, ръководени от
главни инженери, и отдели, ръководени от
ръководители на отдели;
3. трето управленско ниво (специализирани производствени или непосредствени
контролни функции): сектори, ръководени
от ръководители на сектори.
(3) Дирекциите и управленията са организирани в отдели и сектори, а отделите – в
сектори. Отдели могат да се образуват и без
да са в структурата на дирекция или управление, а сектори могат да се образуват и
без да са в структурата на отдел.
Чл. 12. (1) Като постоянно действащи
помощни консултативни органи на изпълнителния директор се сформират технически
експер т ен с ъве т и фи на нсово - с т опа нск и
съвет.
(2) Съветите се състоят от председател,
секретар и експерти. В работата на съветите могат да бъдат привличани и външни
експерти.
(3) Председателят изработва и предлага
за одобрение от изпълнителния директор
правилник за организация и дейност на съответния съвет.
Чл. 13. Със заповед на изпълнителния
директор могат да се създават групи за управление на отделни проекти, включващи
експерти от структу рните звена на предприятието.
Чл. 14. (1) Ръководителите на структурните
звена, пряко подчинени на изпълнителния
директор, ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат се и
носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответното звено в
съответствие с определените в правилника
функции.
(2) Ръководителите на структурните звена
на всички нива осигуряват изпълнението на
съответните функции и задачи.
(3) Освен определени те с прави лника
функции структурните звена изпълняват и
други задачи, възложени им от изпълнителния директор в кръга на неговата дейност.
Чл. 15. (1) Правата и задълженията на
лицата, работещи по трудово правоотношение
в предприятието, както и изискванията за
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заемане на съответната длъжност се определят
в длъжностни характеристики, утвърдени от
изпълнителния директор.
(2) Лицата по ал. 1 изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си
ръководител за изпълнението им съгласно
длъжностните си характеристики.
Чл. 16. (1) Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ се състои от: Главно
управление, в което влизат:
1. управителен съвет;
2. изпълнителен директор;
3. дирекция „Извеждане от експлоатация“
(дирекция „ИЕ“);
4. дирекция „Управление на радиоактивни
отпадъци“ (дирекция „УРАО“);
5. дирекция „Финансово-счетоводно обслужване“ (дирекция „ФСО“);
6. дирек ци я „Безопасност и качество“
(дирекция „Б и К“);
7. управление „Администрация и контрол“
(управление „А и К“);
8. управление „Сигурност“;
9. отдел „Правен“;
10. отдел „Договори и доставки“;
11. Експертен технически съвет и финансово-стопански съвет;
12. финансов контрольор.
(2) Дирекция „ИЕ“, дирекция „УРАО“,
дирекция „ФСО“, дирекция „Б и К“, управление „А и К“, управление „Сигурност“,
отдел „Правен“, отдел „Договори и доставки“,
„Експертен технически съвет и финансовостопански съвет“ и финансовият контрольор
са на пряко подчинение на изпълнителния
директор.
Чл. 17. (1) Дирекция „Извеждане от експлоатация“ („ИЕ“) осъществява дейност по
извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и изпълнява следните основни функции:
1. осигурява дейността на предприятието
по програми за подготовка на извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения;
2. осъществява експлоатация на ядрените
съоръжения в режим като „Съоръжения за
управление на РАО, подлежащи на извеждане
от експлоатация“;
3. подготвя извеждането от експлоатация,
вк лючително радиологично обследване и
отстраняване на опасни и други отпадъци,
останали от експлоатацията на блоковете;
4. подготвя инфраструктурата, включително доставка на оборудване и материали,
дейности по поддръжка на площадката и
у правление на проек та по извеж дане от
експлоатация;
5. осъществява демонтажа на оборудване
и системи, включително демонтаж на замърсено и активирано оборудване;
6. осъществява фрагментацията на демонтирани материали и оборудване;
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7. осъществява преди и след демонтажа
дезактивация на оборудване, системи и помещения;
8. осъществява експлоатацията на площадки за:
– временно съхранение на скрап;
– временно съхранение на демонтирано
оборудване и отпадъци;
9. осъществява експлоатацията на съоръженията за измервания (с цел освобождаване
на демонтираните материали от регулаторен
контрол);
10. осъществява управлението на отпадъци, в т.ч.:
– натрупаните и непреработени РАО от
експлоатацията на блоковете;
– от демонтажа на оборудване и системи;
– вторични отпадъци, получени в резултат
от прилаганите технологии за демонтаж и
дезактивация;
– от очистване замърсяването на сградите;
– от очистване на радиоактивно замърсените земи;
– нерадиоактивни битови и промишлени
отпадъци, включително депониране на нерадиоактивни отпадъци;
11. осъществява експлоатацията на съоръжения за преработка и кондициониране
на РАО;
12. управлява складовите стопанства в
поделението;
13. ос ъщес т вя ва у п ра влен ие т о и поддръжката на площадката, в т.ч. управление
на блоковете, които се извеждат от експлоатация чрез техническо и административно
осигуряване;
14. участва в подготовката на документи,
необходими за издаването, продължаването
на срока, изменението или прекратяването
на лицензии и разрешения за дейността по
извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения съгласно изискванията на законодателството.
(2) В състава на дирекция „ИЕ“ влизат:
1. Специализирано поделение „Извеждане
от експлоатация – Козлодуй“:
1.1. сектор „Експлоатация, поддръжка и
ремонт“:
– група „Експлоатация“;
– група „Поддръжка и ремонт“;
1.2. сектор „Управление на материалите
и отпадъците“:
– група „РАО“;
– група „Пакетиране и временно съхраняване на материали и отпадъци“;
1.3. сектор „Демонтаж“:
– група „Дезактивация“;
– група „Освобождаване от контрол“;
1.4. сектор „Управление и поддръжка на
площадката“:
– група „Поддържащи услуги“;
1.5. Радиохимична лаборатория;
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1.6. сектор „Технологично обезпечаване“:
– група „Система за управление на ИЕ –
DEMANS“;
2. Гру пата за у правление на проекти,
финансирани от „Международен фонд Козлодуй“ (МФК), се състои от: консултант на
ГУП, връзки с ЕБВР, и осъществява следните
основни дейности:
а) управление на проектите, финансирани от МФК по програмата за извеждане от
експлоатация на блокове 1 – 4 и изграждане
на национално хранилище за погребване на
ниско- и средноактивни отпадъци;
б) координира изготвянето и съгласуването на всички технически документи, в т. ч.:
лист за идентификация на проекта, техническо задание, техническа спецификация,
входни данни, приложения към техническото
задание и/или техническата спецификация,
технически решения, конкурси за възлагане
на договори, в т.ч. оценки на предложенията
по проектите, финансирани от МФК;
в) инициира провеждането на технически
съвети и работни срещи, свързани с изпълнението на проектите, финансирани от МФК;
г) организира съставянето на досие за
всеки проект, финансиран от МФК по програмата за извеждане от експлоатация на
блокове 1 – 4 и изграждане на национално
хранилище за погребване на ниско- и средноактивни отпадъци;
д) взаимодейства с ЕБВР и ЕК и участва
във всички срещи с техни представители;
е) взаимодейства с консултанта на ГУП
към ДП „РАО“ и осигурява тясно сътрудничество между консултанта и координаторите
на проектите, финансирани от МФК от ДП
„РАО“;
ж) поддържа оперативната кореспонденция
с ЕБВР чрез електронни писма;
з) участва в подготовката на ежегодно
разработвания обобщен програмен документ
и в заседанията на Комитета за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ в
България, Латвия и Словакия и на Групата
по финансиране на извеждането от експлоатация към ЕК;
3. отдел „Технологично осигуряване“, който осъществява следните основни функции:
а) осигурява дейността на предприятието чрез разработване и внедряване на нови
технологии за управление на радиоактивни
отпадъци;
б) организира физико-химичен и специализиран технологичен контрол, измервания
и изпитвания;
в) изпълнява основните дейности, свързани с технологичната подготовка на производството в областта на управлението на
радиоактивните отпадъци, в т.ч.:
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– осиг у рява тех нологичност та на конструкцията/изискванията към междинните
и крайните изделия/продукти на системите
и оборудването;
– оптимизира внедрените, разработва и
внедрява нови технологични процеси;
– осигурява избор на стандартни и конст ру к торска разработка на нестандартни
средства за технологично екипиране;
– изпълнява конструкторски разработки за
реконструкция и модернизация на системи/
подсистеми от общ характер за обектите и
оборудването и за осигуряване на ремонтната дейност;
– ра з раб о т ва и внед ря ва а н а л и т и ч н и
методики и рецептури за циментиране на
радиоактивните отпадъци;
– следи за приложението на системи и
оборудване, технологии и процедури, съответстващи на постиженията на науката и на
международно признатия експлоатационен
опит.
(3) Дейността на специализираните поделен и я с е регла мен т и ра във вът реш н и
правилници за организацията и дейността
им, утвърдени от изпълнителния директор.
(4) В спец иа л изи ра но т о поделен ие се
назначават служители от дирекция „ФСО“,
дирекция „Б и К“, управление „ОА и К“,
управление „Сигурност“, които подпомагат
ръководителите на специализираното поделение. Числеността на този персонал се
определя с щатното разписание.
Чл. 18. (1) Дирекция „Управление на радиоактивни отпадъци“ осъществява дейност
по управление на радиоактивни отпадъци и
изпълнява следните основни функции:
1. осъществява оперативната експлоатация
на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци в съответствие с изискванията
за безопасна експлоатация, определени в
технологичните регламенти и условията на
разрешени я и лицензии от А генци ята за
ядрено регулиране;
2. участва в подготовката на документи,
необходими за издаването, продължаването
на срока, изменението или прекратяването
на лицензии и разрешения за дейността по
управление на радиоактивни отпадъци, съгласно изискванията на законодателството;
3. координира и съгласува с лицата, в резултат на чиято дейност се генерират радиоактивни отпадъци, количествата и графиците
за предаване на генерираните радиоактивни
отпадъци;
4. организира дейностите по изграждане
на Национално хранилище за погребване
на ниско- и средноактивни радиоактивни
отпадъци, включително определяне на местоположението, проектиране, изграждане и
въвеждане в експлоатация;

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

5. осигурява поддържане на предоставените
за стопанисване съоръжения, сгради и райони
чрез планиране на дейности по строителство,
рехабилитация, ремонт и поддръжка;
6. поддържа оборудването и съоръженията
в добро техническо състояние в съответствие
с изискванията на проекта, нормативните
изисквания и техническата документация;
7. предлага проекти на годишна и тригодишна програма, включващи производствени, инвестиционни и ремонтни дейности
за управление на радиоактивни отпадъци в
специализираните поделения;
8. подг о т вя необход и м и т е т ех н и ческ и
документи за провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки във връзка
с дейността по управление на РАО;
9. планира доставките на необходимите
суровини, материали и резервни части;
10. осъществява производствената дейност
и изготвя необходимите документи, свързани
с нея;
11. организира квалификацията, обучениет о, атест и ранет о и осиг у ряванет о на
необходимия за изпълнение на дейностите
си персонал;
12. прилага мерки за намаляване на дозовото натоварване и минимализиране обема
на количествата предадени радиоактивни
отпадъци;
13. осигурява здравословни и безопасни
условия на труд и пожарна безопасност при
експлоатация на съоръженията за РАО;
14. поддържа база данни за съоръженията
за управление на радиоактивни отпадъци и
регистър на радиоактивните отпадъци, подлежащи на управление от предприятието;
15. извършва анализ на експлоатационните
показатели на поделенията, предлага предприемане на коригиращи и превантивни мерки;
16. ана лизи ра експ лоатац ионни я опи т
от дейността на предприятието и външни
събития;
17. разработва критерии за приемане на
радиоактивни отпадъци от специализираните
поделения и прави предложения до изпълнителния директор за утвърждаването им;
18. участва в международни проекти в
областта на управление на радиоактивни отпадъци като координатор по отделни проекти
след заповед на изпълнителния директор на
предприятието.
(2) В състава на дирекция „УРАО“ влизат:
1. специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“;
2. специализирано поделение „Постоянно
хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови
хан“;
3. специализирано поделение „Национално
хранилище за радиоактивни отпадъци“.
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(3) Специализираните поделения осъществяват следните основни дейности:
1. специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“:
а) манипулиране на радиоактивните отпадъци с цел осъществяване на посочените
по-долу дейности;
б) предварително преработване на твърди
радиоактивни отпадъци, включващо събиране, сортиране, дезактивация и раздробяване;
в) преработване на твърди радиоактивни
отпадъци, включващо опаковане във варели,
предпресоване и пресоване;
г) преработване и кондициониране на течни водоразтворими радиоактивни отпадъци
по метода на циментирането;
д) кондициониране на течни и твърди
радиоактивни отпадъци чрез опаковане в
стоманобетонни контейнери;
е) съхраняване на радиоактивните отпадъци;
ж) съхраняване на преработени и кондиционирани радиоактивни отпадъци;
з) превоз на радиоактивни отпадъци;
и) изпитвания, техническо обслужване,
ремон т и инспек т иране на конст ру к ции,
системи и компоненти;
к) производство на стоманобетонни контейнери;
л) превоз на радиоактивни материа ли
и о т па д ъц и с разпола гаем и т е спец иа л изирани транспортни средства в случай на
ядрена и радиационна аварийна обстановка,
включително дезактивация на съоръжения
и оборудване, замърсени с радиоактивни
вещества при ядрена или радиационна аварийна обстановка;
м) управлява ск ладовите стопанства в
поделението;
н) всяка друга дейност, свързана с експлоатацията на специализираното поделение,
освен ако за това се изисква отделно разрешение или лицензия по ЗБИЯЕ;
2. специализирано поделение „Постоянно
хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови
хан“ транспортира, обработва, съхранява и
манипулира радиоактивни отпадъци от ядрени приложения в страната, включително:
а) предварително преработване на твърди радиоактивни отпадъци, вк лючително
събиране, сортиране, дезактивация и раздробяване;
б) съхраняване на непреработени и преработени радиоактивни отпадъци;
в) съхраняване на използвани закрити
радиоактивни източници;
г) съхраняване на нискоактивни радиоактивни отпадъци;
д) превоз на радиоактивни отпадъци;
е) преработване на твърди радиоактивни
отпадъци, включително опаковане във варели и пресоване;
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ж) преработване и кондициониране на
течни радиоактивни отпадъци по метода на
циментирането;
з) кондициониране на течни и твърди
радиоактивни отпадъци чрез опаковане във
варели;
и) изпитвания, техническо обслужване,
ремон т и инспек т и ране на конст ру к ции,
системи и компоненти;
к) входящ контрол на закрити източници
за йонизиращо лъчение;
л) превоз на радиоактивни материали и
отпадъци с разполагаемите специализирани
транспортни средства в случай на ядрена и
радиационна аварийна обстановка, включително дезактивация на съоръжения и оборудване, замърсени с радиоактивни вещества при
ядрена или радиационна аварийна обстановка;
м) управлява ск ладовите стопанства в
поделението;
н) всяка друга дейност, свързана с експлоатацията на поделението, освен ако за това
се изисква отделно разрешение или лицензия
по ЗБИЯЕ;
3. специализирано поделение „Национално хранилище за радиоактивни отпадъци“
осигурява избор на площадка, проектиране,
строителство, въвеж дане в експлоатация,
експлоатация и извеждане от експлоатация
на ин женерно-тех ническо съоръжение за
окончателно погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.
(4) Дейността на специализираните поделен и я с е регла мен т и ра във вът реш н и
правилници за организацията и дейността
им, утвърдени от изпълнителния директор.
(5) В спец иа лизи рани т е поделени я се
назначават служители от дирекция „М и
ФСО“, дирекция „Б и К“, управление „ОА
и К“, управление „Сигурност“, които подпомагат ръководителите на специализираните
поделения. Числеността на този персонал се
определя с щатното разписание.
Чл. 19. (1) Дирекция „Финансово-счетоводно обслужване“ осъществява цялостното
мат ериа лно и финансово -счет оводно об служване на предприятието, като изпълнява
следните основни функции:
1. подпомага ръководството на предприятието за правилното и законосъобразното
използване на финансовите ресурси в предприятието;
2. координира разработването на проекти на годишни и тригодишни програми на
предприятието, базирани на програмите на
специализираните поделения;
3. планира, обслужва и отчита парични
потоци от оперативната, инвестиционната и
финансовата дейност;
4. изготвя месечни и годишни от чети
за изпълнението на финансови я план на
ДП „РАО“;
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5. изготвя документите, периодично представяни на статистическите, данъчните и
осигурителните органи в съответствие със
законодателството;
6. организира и управлява допълнителни
стопански дейности в предприятието, непряко
свързани с производството;
7. организира и осъществява счетоводството съгласно Закона за счетоводството,
приложимите счетоводни стандарти и специфичните изиск вани я на фонд „РАО“ и
фонд „ИЕЯС“;
8. съставя счетоводните отчети на предприятието;
9. съставя отчетите за касовото изпълнение на бюджета;
10. съставя годишен финансов отчет на
предприятието;
11. осигурява движението и съхранението
на счетоводните документи съгласно Закона
за счетоводството, приложимите подзаконови
и вътрешни актове;
12. ежегодно в рамките на процедурата
по съставяне и приемане на Закона за държавния бюджет изготвя прогнозна оценка
на общите годишни разходи за управление
на радиоактивните отпадъци и извеждането
от експлоатация на ядрените съоръжения.
(2) В състава на дирекция „ФСО“ влизат :
1. отдел „Планиране и анализ“;
2. отдел „Счетоводство“.
(3) Функциите на дирекция „ФСО“ се
осъществяват в специализираните поделения
чрез сектори.
Чл. 20. (1) Дирекция „Б и К“ осъществява методическо ръководство и вътрешен
контрол по осигуряване на изискванията за
радиационна безопасност при управление
на радиоактивни отпадъци и извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения, като
осъществява следните основни функции:
1. разработ ва вът решни док у мен т и за
поддържане и повишаване нивото на ядрената безопасност, радиационната защита,
аварийната готовност, контрола на професионалното облъчване, опазването на околната
среда, пожарната безопасност, осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд;
2. организира, координира, анализира и
поддържа интегрираната система за управление (ИСУ) в съответствие със стандартите
ISO (ISO 9001 – за управление на качеството,
ISO 14001 – за управление на околната среда,
ОН SAS – за управление на безопасността
и здравето при работа, GS-R-3-MA AE – за
у п ра вление на съоръжени я и дейнос т и),
която гарантира ефективна организация на
дейностите, свързани с управлението на РАО
и извеждането от експлоатация на ядрени
съоръжения, и повишава културата на ядрената безопасност;
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3. разработва вътрешни документи за освобождаване на материалите от регулаторен
контрол съобразно нормативните изисквания
и съблюдава прилагането им;
4. подготвя документи във връзка с получаването на лицензии и разрешения съгласно
изискванията на законодателството;
5. осъществява независим вътрешен контрол за ядрена безопасност и отговаря за
спазване изиск вани я та на нормат ивни т е
актове и изпълнението на предписанията
на специализираните държавни контролни
органи за ядрена безопасност;
6. извършва периодичен преглед на ядрената безопасност съвместно със специализираните поделения, анализира резултатите и
предлага мерки за повишаването є;
7. организира, ръководи и контролира
дейността на предприятието в съответствие
с изиск вани ята за я д рена безопасност и
радиационната защита и предлага мерк и
за подобрения или предписва коригиращи
действия при необходимост;
8. осъществява оперативен дозиметричен
контрол на персонала и технологичен радиационен контрол;
9. изготвя периодично информаци я за
отчетните данни от инвентаризацията на радиоактивните отпадъци, ядрените материали
и други източници на йонизиращи лъчения;
10. организира дейността по програмата
„ALARA“ и контролира прилагането на мерки
за ограничаване дозовото натоварване на персонала в съответствие с принципа „ALAR A“;
11. осигурява радиационен мониторинг на
площадките на съоръженията за управление
на радиоактивни отпадъци;
12. организира и подготвя док у менти,
необходими за уведомяване на Агенцията
за ядрено регулиране за събития, съгласно
ЗБИ ЯЕ и подзаконовите актове, както и
другите надзорни органи;
13. осигурява лични и колективни средства
за защита и средства за дозиметричен контрол,
комуникационни, технически, транспортни и
други средства, позволяващи изпълнението
на възложените му функции при нормални
условия и при извънредни ситуации;
14. участва в мероприятия за ограничаване
и ликвидиране на последствията в случай
на производствени събития или аварийни
състояния;
15. у частва в работата на вътрешните
изпитни комисии за проверка на знанията
на персонала;
16. ана лизи ра и оцен ява изменени я в
проектите, конструкциите и технологиите,
които имат отношение към ядрената безопасност, и възлага експертизи, изследвания,
проучвания и др.;
17. поддържа в актуално състояние аварийните планове за ядрена безопасност и
организира прилагането им;
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18. осигурява функционирането на специализирано звено за аварийно реагиране,
включително технически средства за работа
в условия на тежка радиационна обстановка;
19. поддържа в актуално състояние аварийните планове за физическа безопасност
на ядрените съоръжения и организира прилагането им;
20. участва в радиационните измервания
за оценка на обстановката в засегнатите от
аварийната обстановка райони.
(2) В състава на дирекция „Б и К“ влизат:
1. отдел „Безопасност“ със сектор „Контрол и анализ на безопсността“;
2. отдел „Интегрирани системи за управление“ със сектор „Осигуряване на качеството“;
3. сектор „Лицензиране“;
4. сектор „Екология“.
(3) Функциите на дирекция „Б и К“ се
осъществяват в специализираните предприятия чрез сектори и групи.
Чл. 21. (1) Управление „А и К“ осъществява
цялостното административно-техническо обслужване на предприятието, като изпълнява
следните основни функции:
1. организира и осигурява административно-техническото обслужване на ежедневната
работа на изпълнителния директор;
2. организира и осъществява деловодната
дейност и цялостното обслужване на документооборота на обща администрация;
3. разработва правила за поддържането на
деловодната автоматизирана информационна
система, включваща система за архивиране
и съхраняване на документацията на предприятието;
4. извършва регистрация, движение и съхранение на документи, постъпили във или
изходящи от предприятието;
5. координира и подпомага дейността по
разработване, актуализиране и утвърждаване
на длъжностните характеристики и прилагане на процедури за оценяване на трудовото
изпълнение;
6. разработва проект на щатно разписание;
7. изготвя и съхранява трудовите досиета;
8. управлява и координира социално-битовото обслужване и здравното осигуряване
на персонала, включително подготвя проекти
на социална програма;
9. организира провеждането на обучението и повишаването на квалификацията на
персонала;
10. администрира сървърната инфраструктура и осъществява дейности за мрежова
поддръжка и информационна сигурност;
11. организира и осигурява техническата
поддръжка на компютърната и офис техника, локални мрежи и комуникационно
оборудване;
12. внедрява информационни технологии;
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13. организира и осигурява поддръжката
на хардуера и софтуера на компютърната
техника;
14. поддържа регистър на потребителите,
компютърната и комуникационната техника;
15. осигурява защитата на личните данни
и при необходимост осигурява защитата на
класифицираната информация;
16. поддържа архив на данните от информационната система;
17. осигурява информационното осигуряване и информиране на обществеността за
състоянието и дейността на предприятието;
18. подготвя провеждането на пресконференции, брифинги, интервюта и дру ги
публични изяви на ръководството;
19. участва в техническата подготовка и
организирането на семинари, дискусии и
кръгли маси;
20. организира и отговаря за публикуването
на информация на интернет страницата на
предприятието.
(2) В състава на управление „А и К“ влизат:
1. отдел „Административно обслужване“;
2. отдел „Човешки ресурси“;
3. сектор „Протокол“;
4. информационен център.
Чл. 22. (1) Управление „Сигурност“ отговаря за сигурността на предприятието и
физическата защита на ядрените съоръжения
и радиоактивните вещества при тяхното използване, съхраняване и превоз и осъществява
следните основни функции:
1. разработва вътрешни документи за поддържане и повишаване нивото на физическата
защита и аварийната готовност съвместно с
дирекция „Б и К“;
2. осъществява независим вътрешен контрол за физическа безопасност и отговаря
за спазване изискванията на нормативните
актове и изпълнението на предписанията
на специализираните държавни контролни
органи;
3. извършва периодичен преглед на физическата безопасност съвместно със специализираните поделения, анализира резултатите
и предлага мерки за повишаването є;
4. организира дейността на предприятието
в съответствие с изискванията за физическата
защита на ядрените съоръжения и предлага
мерки за подобрения или предписва коригиращи действия при необходимост;
5. участва в мероприятия за ограничаване
и ликвидиране на последствията в случай
на производствени събития или аварийни
състояния;
6. осигу рява функционирането на специализирано звено по физическа защита за
аварийно реагиране, включително технически средства за работа в условия на тежка
радиационна обстановка;
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7. организира и контролира пропускателен
режим до зоните с контролиран достъп и
защитените зони;
8. контролира системите от технически
средства и инженерни съоръжения за осигуряване на физическата защита;
9. информира компетентните държавни
органи при извършване или опит за нарушение на системата за физическа защита, вкл.
в контролирана или защитена зона по земя
или въздух; при отказ на отделни компоненти
или на цялата система за физическа защита
да изпълнява функциите си, поради неизправност на техническите средства, както и
при всяко друго събитие, довело до невъзможност персоналът по физическа защита
да изпълнява задълженията си.
(2) Дейностите по осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения и
радиоактивните вещества се осъществяват
съгласувано с органите на Министерството
на вътрешните работи, Министерството на
отбраната и Агенцията за ядрено регулиране в съответствие с предоставените им от
закона правомощия.
(3) В състава на управление „Сигурност“
влизат:
1. отдел „Физическа защита“ ( отдел „ФЗ“);
2. отдел „Контрол на достъп“ ( отдел „КД“).
Ч л. 23. О т де л „Пра вен“ о с ъще с т вя ва
п равното обсл у ж ване на п редп ри я т ието,
като изпълнява следните основни функции:
1. осиг у рява п равното обсл у ж ване на
предприятието;
2. разработ ва и п редлага решени я по
правни проблеми, свързани с дейността на
предприятието;
3. следи за законосъобразното сключване,
изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите;
4. дава становище и съгласува законосъобразността при прилагането на дисциплинарни наказания и търсене на имуществена
отговорност на персонала;
5. съгласува за утвърждаване длъжностните характеристики и прилага процедури за
оценяване на трудовото изпълнение;
6. участва при обсъждането и сключването
на колективния трудов договор;
7. дава становище по законосъобразността
на жалбите, сигналите и предложенията и
на отговорите по тях;
8. осъществява представителство на предприятието пред правораздавателните органи
и другите юрисдикции след упълномощаване
от изпълнителния директор, като осигурява
неговата правна защита;
9. следи за спазване на законовите изисквания по възлагането на обществени поръчки
и провеждането на процедури по Закона за
обществените поръчки и свързаните с него
подзаконови нормативни актове;
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10. участва в преговорите, съставянето и
сключването на договори с местни и чуждестранни физически и юридически лица;
11. съгласува всички договори, по които
страна е ДП „РАО“;
12. съгласува подготовката и сключването на договори, координира и контролира
изпълнението им по отношение на правни
аспекти.
Ч л. 24. Отдел „Договори и доставк и“
осъществява цялостното стоково-материално
обслужване на предприятието, като изпълнява
следните основни функции:
1. а д м и н ис т ри ра вси ч к и дог овори на
предприятието;
2. разработва и прилага система за доставка на стоково-материални ценности и услуги
при спазване на нормативните изисквания;
3. организира доставките в складовите
стопанства на предприятието;
4. следи и контролира своевременното изпълнение на одобрените доклади за доставки
по обобщени заявки;
5. организира дейността по възлагането
на обществени поръчки и отговаря за изготвянето на документацията за участие в
процедурата в съответствие с изискванията
на Закона за обществените поръчки (ЗОП),
подзаконовите нормативни актове и методическите указания на Агенцията за обществените поръчки;
6. отговаря за законосъобразното провеждане на процедури по ЗОП и свързаните с
него подзаконови нормативни актове;
7. съгласува „техническите задания“;
8. подготвя заповеди за назначаване на
комисии за подготовка на документация за
участие в процедура по ЗОП;
9. изготвя доклади до дирекция „ФСО“ и
финансово-стопанския съвет с аргументирани
предложения за стартиране и провеждане
на процедури за възлагане на обществени
поръчки;
10. организира процеса на сключване на
договори в съответствие с изискванията на
законодателството и вътрешни документи и
следи за изпълнението им;
11. съхранява оргиналите на сключените
от ДП „РАО“ договори;
12. ръководи и контролира процеса на
обработване на фактурите на изпълнителите
по договорите за доставки;
13. анализира процеса на стартиране и
провеж дане на процеду рите за възлагане
на обществените поръчки и дава предложения за оптимизирането му в съответствие
с изискванията на законодателството, методическите указания на Агенцията за обществени поръчки и вътрешните документи
на предприятието;
14. съгласу ва кореспон денци ята по повод възлагане на обществени поръчк и от
ДП „РАО“;
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15. дава предложения за лица от състава
на отдел „Д и Д“ за включване в състава на
комисиите за отваряне и оценка на офертите
по процедури;
16. дава писмени становища по жалби и
възражения във връзка с процедурите по ЗОП
и осигурява достъп до съответното досие на
представител на отдел „Правен“ по повод
обжалвани решения на възложителя.
Чл. 25. (1) Финансови ят контрольор е
пряко подчинен на изпълнителния директор
и го подпомага при изграждане, развитие и
функциониране на системите за финансово
управление и контрол, включително чрез
предварителен контрол за законосъобразност
в съответствие със Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва проверка на всички документи и приложенията
към тях преди вземане на решение, свързано
с финансовата дейност на предприятието, с
цел изразяване на мнение, дали предлаганото
решение съответства на всички приложими
изисквания на законодателството.
(3) Финансовият контрольор извършва
предварителен контрол, както следва:
1. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност на всички документи и
действия, свързани с цялостната дейност на
предприятието;
2. осъществява проверки преди вземането
на решения за поемане на задължения и за
извършване на разход;
3. проверява за правилното начисляване
и калкулация на количествата и сумите;
4. одобрява или отхвърля предложенията
на изпълнителния директор за поемане на
задължения или за извършване на разходи
съгласно Закона за финансово управление и
контрол в публичния сектор и указанията на
министъра на финансите по прилагането му;
5. изисква и има право да получава всички
данни и документи, включително в електронна
форма, за целите на предварителния контрол.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Изпълнителният директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ в
срок до два месеца от влизането в сила на
правилника утвърждава щатно разписание и
длъжностни характеристики на работниците
и служителите в ДП „РАО“.
§ 2. Правилникът за устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДВ, бр. 79 от 2010 г.) се
отменя.
§ 3. Правилникът се утвърждава на основание чл. 78, ал. 4 и чл. 86, ал. 1, т. 1 ЗБИЯЕ.
Министър:
Делян Добрев

Сектор
„Екология”

Специализирано поделение
„Национално хранилище за
радиоактивни отпадъци”

Специализирано поделение
„Постоянно хранилище за
радиоактивни отпадъци –Нови
Хан”

Сектор
„Лицензиране”

„Контрол на
качество”

Сектор

Отдел
„Интегрирана система за
управление”

Сектор
„Контрол и анализ на
безопасността”

Отдел

Отдел
„Безопасност”

Отдел
„Договори и
Доставки”

Отдел
„Правен”

Отдел
„Счетоводство”

„Планиране и
анализ”

ДИРЕКЦИЯ
„ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНО
ОБСЛУЖВАНЕ”

ДИРЕКЦИЯ
„БЕЗОПАСНОСТ И
КАЧЕСТВО”

Отдел

„Административно
обслужване”

УПРАВЛЕНИЕ
„ОБЩА
АДМИНИСТРАЦИЯ
И КОНТРОЛ”

център

Информационен

Сектор
„Протокол”

Отдел
„Човешки ресурси”

Отдел
„Контрол на
достъп”
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осигуряване”

Отдел
„Технологично

Група за управлениена
проекти по
”МФК”/KIDSF/
Технически Връзки с
Консултант ЕБВР

Специализирано поделение
„Радиоактивни отпадъци –
Козлодуй”

ДИРЕКЦИЯ
„УПРАВЛЕНИЕ НА
РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ”

Отдел
„Физическа
безопасност”

ДЪРЖАВЕН

Специализирано
поделение
„Извеждане от експлоатация
-Козлодуй

ДИРЕКЦИЯ
„ИЗВЕЖДАНЕ ОТ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ”

Изпълнителен директор

УПРАВЛЕНИЕ
„СИГУРНОСТ”
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ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Управителен съвет
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Приложение
към чл. 11, ал. 2
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ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Патентното ведомство
на Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат основните
въпроси, свързани с организацията, дейността,
функциите и числеността на работещите в
Патентното ведомство на Република България, наричано по-нататък „ведомството“, и
на неговите основни административни звена.
Чл. 2. (1) Патентното ведомство на Република България е национален държавен орган за
правна закрила на обектите на индустриална
собственост.
(2) Патентното ведомство на Република
България е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище София, бул. Д-р Г. М.
Димитров 52Б.
(3) Патентното ведомство на Република
България е организирано в дирекции, които
подпомагат председателя на ведомството при
осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват
дейности по административното обслужване
на юридическите лица и гражданите.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Председателят на Патентното
ведомство, наричан по-нататък „председател“,
е орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира
осъществяването на държавната политика
в областта на закрилата на индустриалната
собственост.
(2) Председателят ръководи и представлява
Патентното ведомство.
Чл. 4. (1) При изпълнение на правомощията
си председателят се подпомага от заместникпредседател.
(2) Председателят на ведомството делегира
със заповед правомощия на заместник-председателя и определя неговите функции.
(3) Функциите на председателя в негово
отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск се изпълняват от заместник-председателя.
Раздел II
Правомощия на председателя
Чл. 5. Председателят на Патентното ведомство:
1. провежда държавната политика в областта
на индустриалната собственост и определя стратегическите цели в развитието на ведомството;
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2. ръководи, координира и контролира работата по изпълнение на основните функции по
предоставяне на правна закрила на обектите на
индустриална собственост и информационното
обезпечаване на обществеността;
3. обезпечава необходимите ресу рси и
условия за изпълнение на дейностите на ведомството;
4. взема решения по въпроси от неговата
изключителна компетентност;
5. представлява ведомството в международните организации и съюзи;
6. сключва двустранни и регионални договори с чуждестранни патентни ведомства,
осъществява сътрудничество с ръководствата
на организациите с идеална цел в областта на
индустриалната собственост;
7. утвърждава устройствен правилник на
ведомството;
8. определя и утвърждава структурата и
длъжностното разписание на ведомството;
9. назначава и упражнява служебен контрол
върху персонала;
10. подписва финансовите и платежните
документи на ведомството;
11. осъществява други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския
съвет;
12. при осъществяване на дейността си
издава правилници, наредби, инструкции и
заповеди и др.
Г л а в а

т р е т а

С Т Р У К Т У РА , ФУ Н К Ц И И И ОРГА Н ИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ПАТЕНТНОТО
ВЕДОМСТВО
Раздел I
Общи положения
Чл. 6. (1) Патентното ведомство е структурирано в четири дирекции.
(2) Общата численост на работещите е 120
щатни бройки, в т.ч. председател, заместникпредседател и главен секретар.
(3) Числеността на основните административни звена е посочена в приложението.
Чл. 7. Председателят утвърждава структурата на основните административни звена и
длъжностното разписание по предложение на
главния секретар. Председателят със заповед
създава, преобразува и закрива дирекции,
отдели и сектори в рамките на утвърдената
щатна численост на ведомството.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 8. Главният секретар се назначава от
председателя и осъществява административното ръководство на администрацията на ведомството в изпълнение на нормативните актове
и разпорежданията на председателя, като:
1. ръководи, координира и контролира дейността на административните звена;

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

2. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
3. организира разпределянето на задачите за
изпълнение между административните звена
на ведомството;
4. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената във ведомството;
5. осъществява общ контрол за изпълнението
на възложените задачи;
6. контролира и отговаря за работата с
документите и за съхраняването им;
7. осъществява контрол върху входящата и
изходящата кореспонденция;
8. утвърждава вътрешни правила за административното обслужване на физически
и юридически лица и осъществява контрол
върху изпълнението им;
9. координира оперативното взаимодействие
на администрацията на Патентното ведомство
с администрацията на Министерския съвет и
другите органи на изпълнителната власт;
10. организира изготвянето на проект на
бюджет на Патентното ведомство в частта
му относно средствата, необходими за административното осигуряване на дейността му;
11. утвърждава длъжностните характеристики на служители и ръководи и контролира
цялостната организация на оценяване на изпълнението на длъжността на служителите
във ведомството;
12. изпълнява и други задачи, възложени
му от председателя със заповед.
Раздел III
Обща администрация
Чл. 9. Общата администрация е организирана в дирекция „Административно обслужване,
финансови и стопански дейности“, която:
1. осигурява общото административно обслужване на ведомството;
2. изготвя анализи, справки и отчети за
дейността на ведомството по Закона за администрацията, Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор и административното обслужване;
3. води и поддържа Регистър за предложенията и сигналите;
4. контролира сроковете по изпълнението на
резолюциите на председателя, на заместникпредседателя и на главния секретар и изготвя
справки за неизпълнените в срок задачи;
5. осъществява дейността по управление
на човешките ресурси, обучение и професионална квалификация на кадрите, оценяване на
изпълнението на длъжността на служителите,
подготовка и провеждане на конкурсни процедури за назначаване на държавни служители;
6. изготвя и актуализира длъжностното
и поименното разписание на ведомството и
съответните документи по назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите
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съгласно действащото законодателство, образува, води и съхранява служебните и трудовите
дела на служителите от ведомството;
7. организира и участва в разработването,
актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики;
8. осъществява процесуалното представителство по въпросите, свързани със служебните
и трудовите правоотношения, управление на
собствеността и обществените поръчки;
9. извършва финансово-счетоводната дейност на ведомството – планиране, отчитане и
анализиране на финансовите и икономическите
показатели;
10. осъществява предварителен, текущ и
последващ вътрешен финансов контрол;
11. организира деловодството и осигурява
обслужването на ведомството и поддръжката
на техническите средства;
12. планира и доставя необходимите технологични материали;
13. организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразно и
ефективно ползване, управление и опазване
на недвижимите имоти и движими вещи,
предоставени на ведомството;
14. подпомага ръководството на ведомството
за опазване на собствеността и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични
средства и стоково-материални ценности;
15. обезпечава финансово поддръжката и
ремонта на предоставените на ведомството
недвижими имоти и движими вещи;
16. инициира, организира и у частва в
провеждането на процедури по възлагане на
обществени поръчки съобразно разпоредбите
на Закона за обществените поръчки и Вътрешните правила относно реда за прилагането
и организацията на провеждане на процедурите по обществени поръчки и за контрол
на изпълнението на сключените договори за
обществени поръчки;
17. организира и провежда мероприятия
по осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд; осъществява дейности по
управление на кризи, аварийни и бедствени
ситуации;
18. организира дейността по предоставяне
на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществената информация;
19. осъществява протоколното обслужване
и връзките с обществеността;
20. организира дейностите по популяризирането на закрилата на индустриалната собственост чрез провеждане на семинари, симпозиуми
и срещи с представители на обществеността
и специалисти в областта на индустриалната
собственост в страната;
21. организира и съдейства за популяризирането на закрилата на индустриална собственост
във висши и средни учебни заведения, организации, занимаващи се с научноизследователска
дейност, и БАН;
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22. организира подготовката на кадри в
областта на индустриалната собственост;
23. осигурява участието на ведомството
във връзка с представителството на страната
в меж дудържавни организации по индустриална собственост и по международното
сътрудничество в тази област;
24. разработва анализи за състоянието
на информационните технологии във ведомството, извършва оценка и изготвя план за
управление на информационните проекти;
25. участва в планирането на финансовото
осигуряване на информационната дейност на
ведомството и следи доставките и разпределението на технологичното оборудване;
26. организира изграждането, внедряването
и текущата поддръжка на всички специализирани информационни системи, свързани
с дейността на отделните структурни звена
на ведомството;
27. информационно осигурява експертизата
на обектите на индустриалната собственост;
28. осъществява методическо ръководство
върху дейността на експертите по използването на специализираните информационни
системи и изготвя план за необходимото
обучение и поддържане квалификацията на
потребителите на информационни технологии
във ведомството;
29. осигурява информационните връзки и
обмен между специализираните информационни системи на ведомството със системи и
регистри на други ведомства и международни
организации;
30. у правл ява и координира разработването, внедряването и поддържането на
приложен софтуер, като осигурява спазване
на изискванията за интеграция;
31. управлява и координира изграж дане т о, фу н к ц ион и ра не т о и под д ърж а не т о
на информационна и телекомуникационна
инфраструктура на ведомството;
32. осигурява защитата на информационните технологии на ведомството чрез адекватни
процедури за надеждно съхранение на данни;
33. отговаря за изпълнението на двустранни
и международни програми и споразумения по
внедряване на нови технологии и продукти
в областта на информационните технологии;
34. подпомага ръководството на Патентното ведомство при изготвяне на позиция и
стратегия при подписване на международни
договори за обмен на информация и информационни технологии.
Раздел IV
Специализирана администрация
Чл. 10. Специализираната администрация
е организирана в три дирекции.
Чл. 11. Дирекция „Изобретения, полезни
модели и промишлени дизайни“:
1. извършва експертиза за формалната редовност на заявките за: издаване на патенти
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за изобретения и регистрация на полезни
модели; издаване на сертификати за нови
сортове растения и породи животни; регистрация на промишлен дизайн; регистрация на
топологии на интегралните схеми; издаване
на сертификати за допълнителна закрила;
2. извършва експертиза и взема решения
по заявки за: патенти за изобретения, за
регистрация на полезни модели и промишлен дизайн и за издаване на сертификат за
допълнителна закрила;
3. извършва предварителна експертиза
за съответствие на наименованието на нови
сортове растения и породи животни със законовите изисквания;
4. взема решения за регистрация на топологии на интегралните схеми;
5. изпълнява задълженията на Патентното
ведомство по Договора за патентно коопериране (PCT) и за подаване на заявки за
патенти от заявители с адрес или седалище
на територията на Република България;
6. изпълнява задълженията на Патентното ведомство по Европейската патентна
конвенция за подаване на заявки за патенти;
7. изпълнява задълженията на Патентното
ведомство по Хагската спогодба за подаване
на заявки за международна регистрация на
промишлен дизайн от заявители с адрес
или седалище на територията на Република
България;
8. под г о т вя за п у бл и к а ц и я за я вк и за
патенти, постъпили по национален ред, и
европейски заявки, заявки за регистрация на
промишлен дизайн и заявки за сертификат
за сорт или порода животни;
9. издава защитни документи за изобретения, полезни модели, промишлен дизайн,
нови сортове растения и породи животни,
топологии на интегрални схеми и сертификати за допълнителна закрила;
10. води държавни регистри за патентите, за полезните модели, за промишления
дизайн, за сертификатите за допълнителна
закрила, за топологиите на интегрални схеми,
както и Регистър на заявките за европейски
патент и европейските патенти, Регистър на
сертификатите за сортове растения и породи
животни;
11. вписва промени в правния статус на
обектите на индустриална собственост;
12. админист рира годишните такси за
поддържане действието на патенти и сертификати;
13. дава становища и извършва експертизи
във връзка с прилагане на чл. 65 от Закона
за промишления дизайн;
14. предоставя информационни услуги в
областта на изобретенията, полезните модели, промишления дизайн, новите сортове
растения и породи животни, топологии на
интегрални схеми;
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15. осъществява международен обмен на
информация, участва в разработката, съгласуването и поддържането на стандарти и
класификации в областта на индустриалната
собственост;
16. подготвя доклади, предложения, становища, статистики, отчети и др. в областта на
информацията за обектите на индустриалната
собственост;
17. отговаря за дейността по изпълнението
на международни програми, споразумения и
европейската интеграция в областта на изобретенията, полезните модели, промишления
дизайн, новите сортове растения и породи
животни, топологии на интегрални схеми;
организира и координира международното и
двустранното сътрудничество на ведомството,
подготвя и провежда позицията за участие в
преговори по сключването на споразумения
в областта на тези обекти;
18. разработва материали и становища във
връзка със сътрудничеството между Република България и Европейския съюз, Световната
организация за интелектуална собственост,
Европейската патентна организаци я, Ведомството по хармонизация на вътрешния
пазар, Световната търговска организация и
други правителствени и неправителствени
организации в областта на индустриалната
собственост;
19. подготвя, издава и разпростран ява
Официалния бюлетин на Патентното ведомство, като издава на английски език частта
за изобретения и полезни модели;
20. комплектува, поддържа, съхранява и
предоставя за ползване досиетата на обектите
на индустриалната собственост;
21. комплектува, поддържа и предоставя
за ползване документацията за индустриалната собственост – досиетата на обектите на
индустриалната собственост, колекциите от
патентни документи на различни носители
(Централен патентен фонд), класификации за
различните обекти на индустриалната собственост и теоретична литература в областта
на индустриалната собственост;
22. оказва методическа помощ при ползването на специализираната (патентната)
литература за целите на различни проучвания.
Чл. 12. Дирекция „Марки и географски
означения“:
1. извършва експертиза за формалната
редовност на заявките за марки и географски означения, подадени по национален ред;
2. извършва експертиза по чл. 11 и 12 на
Закона за марки и географски означения
(ЗМГО) на заявки за регистрация на марки,
подадени по национален ред;
3. извършва експертиза по чл. 11 и 12
ЗМГО на меж д у народни регист рации на
марки по реда на Мадридската спогодба и
протокола към нея;
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4. извършва експертиза на заявки за регистрация на географски означения, заявени
по национален ред, и на международни регистрации на наименования за произход по
реда на Лисабонската спогодба;
5. изпълнява задълженията на Патентното ведомство по Мадридската спогодба и
протокола към нея за подаване на заявки за
международна регистрация на марки от заявители с адрес или седалище на територията
на Република България;
6. издава защитни документи, поддържа
държавни регистри и вписва промените в
правния статус на марките и географските
означения;
7. въвеж да и администрира постъпили
възражения на основание чл. 38а и опозиции
на основание чл. 38б ЗМГО в базата данни;
8. извършва проверка за допустимост и
формална редовност на постъпилите възражения и опозиции;
9. разглежда по същество постъпили възражения на основание чл. 38а ЗМГО;
10. разглеждане по същество постъпили
опозиции на основание чл. 38б ЗМГО;
11. постановява решения по възражения
и опозиция;
12. изпраща в Международното бюро на
Световната организация за интелектуална
собственост (СОИС) всички решения за отказ
и окончателни решения по международни
марки и наименования за произход за вписване в международния регистър и публикация;
13. при необходимост дава становища и
извършва експертизи във връзка с прилагане
на чл. 81 ЗМГО;
14. участва в състави за разглеждане на
искания за определяне на марка като общоизвестна или ползваща се с известност на
територията на Република България;
15. предоставя информационни усл у ги
на обществеността в областта на марките и
географските означения;
16. отговаря за дейността по изпълнението
на международни програми и споразумения и
европейската интеграция в областта на марките и географските означения; организира и
координира международното и двустранното
сътрудничество на ведомството, подготвя и
провежда позицията за участие в преговори
по сключването на споразумения в областта
на тези обекти;
17. разработва материали и становища във
връзка със сътрудничеството между Република България и Европейския съюз, Световната
организация за интелектуална собственост,
Световната търговска организация, Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар
и други правителствени и неправителствени
организации в областта на индустриалната
собственост.
Чл. 13. Дирекция „Правно осигуряване,
международно правоприлагане и спорове“:
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1. осигурява в правнонормативно отношение дейността на председателя;
2. разработва проекти на нормативни актове, свързани със закрила на обектите на
индустриална собственост, и дава становища
по проекти на нормативни актове;
3. осъществява процесуално представителство пред съдилищата и другите юрисдикции;
4. организира и осъществява дейността по
разглеждане на искания за налагане на санкции за нарушени права върху регистрирани
марки, географски означения и промишлен
дизайн;
5. проучва резултатите от прилагането на
нормативните актове (включително анализира съдебните решения) и при необходимост
прави предложение пред председателя за
усъвършенстването им или за вземане на
мерки за правилното им прилагане;
6. дава становища, консултации и съвети
по правни проблеми на всички дирекции и
служители на ведомството;
7. дава становища и извършва експертизи
във връзка с прилагане на чл. 81 ЗМГО и
чл. 65 ЗПД;
8. дава становища по искания за възстановяване на срок или за възобновяване на
производството;
9. разглежда и изготвя становища по жалби срещу решения по заявки за патенти за
изобретения, по заявки за регистрация на
полезни модели, промишлен дизайн, марки
и географски означения;
10. разглеж да и изготвя становища по
искания за обявяване на пълна или частична недействителност на издадени патенти
за изобретения, по искания за заличаване
регистрацията на полезни модели, както и
по искания за предоставяне и прекратяване
на принудителна лицензия;
11. разглежда и изготвя становища по искания за заличаване и за отменяне на регистрацията на марки и становища по искания
за заличаване на географски означения;
12. разглеж да и изготвя становища по
искания за заличаване на регистрацията на
промишлен дизайн;
13. осъществява контрол на качеството на
извършваната експертиза по всички обекти на
индустриалната собственост и организира методическата дейност, свързана с прилагането
на действащите закони за закрила на всички
обекти на индустриалната собственост;
14. води регистри на решенията, взети или
утвърдени от председателя или заместникпредседателя;
15. съхранява административните преписки по висящи производства на отдел „Спорове“ и предоставя на страните достъп до тях;
16. участва в състави за разглеждане на
искания за определяне на марка като общоизвестна или ползваща се с известност на
територията на Република България;
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17. реализира дейността по осъществяване
на инициативи и мероприятия за постигане
на правна съвместимост между националната
нормативна база с изискванията на правото
на Европейския съюз;
18. следи тенденциите на развитие на международните европейски актове в областта
на индустриалната собственост, по които
България е страна, промените в тях с цел
актуализиране на позициите;
19. предлага решени я и становища по
правни проблеми, свързани с нормативното
обезпечаване на международната дейност на
ведомството; изготвя анализи по правните
аспекти на изпълнението на присъщите на ведомството задачи, произтичащи от членството
на страната в международни организации
за закрила на индустриалната собственост;
20. подпомага председателя при определяне
на националните приоритети в областта на
индустриалната собственост и при оформяне
на позицията на България като страна – членка на Европейския съюз.
Раздел V
Организация на работа в Патентното ведомство
Чл. 14. Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат дейността на ръководените от тях структури и отговарят за
финансовото им управление и контрол.
Чл. 15. Освен определените с правилника
функции дирекциите могат да изпълняват и
други задачи, възложени им от председателя.
Чл. 16. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение във
ведомството, изпълняват възложените им
задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно
длъжностните си характеристики.
Чл. 17. (1) За изпълнение на задачи, свързани с основните дейности на ведомството, могат
да бъдат привличани нещатни сътрудници.
(2) Правата и задълженията на лицата по
предходната алинея се определят в сключения
с тях договор от председателя.
Чл. 18. (1) Работното време на служителите при петдневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по
ал. 1 се определя в границите от 7,30 до
18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10 до 16 ч. и с обедна почивка 30
минути между 12 и 13 ч.
(3) Работното време на служителите по
ал. 1 се определя със заповед на председателя
на ведомството при отчитане спецификата на
административните звена и задължителното
отработване на установените 8 часа дневно.
(4) Работното време на административното
звено – фронт офис, където се осъществява
административното обслужване на гражданите, е от 8,30 до 17 ч.
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Чл. 19. (1) Служителите могат да получават
допълнително възнаграждение за постигнати
резултати по ред и начин, регламентирани
в Наредбата за заплатите на служителите в
държавната администрация и във вътрешни
правила за заплатите на служителите в Патентното ведомство на Република България.
(2) Средствата по ал. 1 се изплащат от
бюджета на ведомството.
Чл. 20. (1) Ежегодно със заповед на председателя на ведомството на служителите
се изплащат средства за представително и
работно облекло.
(2) За служителите, работещи по трудово
правоотношение, размерът на средствата и
видът на облеклото се определят в споразумителен протокол, подписан между председателя на ведомството и ръководителите на
синдикалните организации.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
Раздел І
Общи положения
Чл. 21. (1) Предложенията и сигналите
могат да бъдат писмени или устни, да бъдат
подадени лично или чрез упълномощен представител. Предложенията и сигналите могат
да се подават до Патентното ведомство или
в ЦИС – Варна.
(2) Устни предложения и сигнали могат
да се правят на телефон, обявен на сайта на
Патентното ведомство, или пред директора
на дирекция „АОФСД“ в приемното време
на Патентното ведомство: всеки вторник и
четвъртък от 14 до 16 ч.
(3) Когато е необходимо предложението
или сигналът да се подаде писмено или да
отговаря на определени изисквания на подателя, се дават съответни разяснения.
(4) Писменото предложение или сигналът
трябва да съдържа:
1. пълното име/наименование и адрес на
подателя, както и телефон, факс или електронна поща, ако разполага с такива;
2. фактите и обстоятелствата, на които
се основава;
3. дата и подпис;
4. доказателства, когато е необходимо.
(5) Не се образуват производства по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(6) За анонимни предложения и сигнали
се считат тези, в които не са посочени:
1. трите имена и адрес – за физически лица;
2. наименованието на организацията или
юридическото лице, изписани на български
език, седалището и последният посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронният му адрес, ако има такъв;
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3. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 2, не са
подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.
(7) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години,
се считат тези, които се отнасят за факти
и събития, случили се преди повече от две
календарни години преди подаването или
за явяването на сигнала, установено чрез
датата на подаването или заявяването в регистратурата на ведомството.
Чл. 22. Предложенията и сигналите се
вписват в специален регистър за предложенията и сигналите, като се отбелязва видът,
в който те са подадени. Регистърът се води
от дирекция „АОФСД“.
Чл. 23. Решение по предложението или
сигнала се взема от председателя на Патентното ведомство.
Раздел ІІ
Производство по предложенията
Чл. 24. Предложенията за усъвършенстване на организаци я та и осъщест вяване
дейността на Патентното ведомство или за
решаване на други въпроси в рамките на
компетентността му се правят до председателя на Патентното ведомство.
Чл. 25. (1) Разглеждането на предложенията се възлага на постоянна специализирана
Комисия по сигналите и предложенията,
назначена със заповед на председателя на
Патентното ведомство.
(2) Комисията се състои от заместник-председателя, директорите на дирекциите съгласно
чл. 6, ал. 1 и юрист от дирекция „АОФСД“.
Председател на комисията е заместник-председателят на Патентното ведомство.
(3) В 7-дневен срок от възлагането комисията извършва проверка за допустимост
относно спазване на изискванията на чл. 21.
(4) Когато се установи, че предложението е
допустимо, се преценява основателността му.
(5) За изясняването на случая може да се
изисква от подателя на предложението да
предостави в 14-дневен срок необходимите
документи, сведения или обяснения.
(6) Когато случаят е изяснен от фактическа и правна страна, комисията подготвя
становище до председателя с предложение
за решение.
Ч л. 26. (1) Решението се постановява
от председателя в сроковете, определени в
чл. 118, ал. 1 и 2 АПК, и трябва да съдържа
данни за подателя, естеството на предложението, фактическата обстановка по случая,
решение на случая и мотивите за това.
(2) Когато предложението е основателно и
се приеме, в решението се определят начинът
и срокът за изпълнението му.
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(3) Когато предложението е незаконосъобразно или неоснователно или не може да
бъде удовлетворено по обективни причини,
се взема решение за отхвърлянето му, като
се посочват мотивите за това.
(4) За решението се уведомява подателя
на предложението и всяко трето лице, чиито
права или законни интереси могат да бъдат
засегнати от решението в срока по чл. 118,
ал. 1 АПК.
Раздел ІІІ
Производство по сигналите
Чл. 27. Сигналите за злоупотреби с власт
и корупция, лошо управление на държавно
имущество или за други незаконосъобразни
или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица, с които се засягат
държавни или обществени интереси, права
или законни интереси на други лица, се подават до председателя на Патентното ведомство.
Чл. 28. (1) Разглеждането на сигнала се
възлага на постоянна специализирана Комисия по сигналите, назначена със заповед
на председателя на Патентното ведомство.
(2) Комисията се състои от заместникпредседателя, директорите на дирекциите
съгласно чл. 6, ал. 1 и юрист от дирекция
„ АОФСД“. Предс едат ел на ком иси я т а е
за мес т н и к-п редс едат ел я т на Пат ен т но т о
ведомство.
(3) Комисията извършва проверка за допустимост на сигнала относно спазване на
изискванията на чл. 21 в 7-дневен срок от
възлагането.
(4) За изясняване на сигнала от фактическа
страна Комисията изслушва обясненията и
възраженията на всички заинтересовани лица.
(5) Когато са изяснени всички факти и
обстоятелства по случая, Комисията подготвя
становище до председателя с предложение за
решение по сигнала.
Ч л. 29. Решен ие т о с е пос та новя ва о т
председателя в сроковете по чл. 121 АПК
и се съобщава на подателя на сигнала и на
лицата, чиито права или законни интереси
се засягат, в сроковете по чл. 123 АПК.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този устройствен правилник се издава
на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели и
отменя изцяло Устройствения правилник на
Патентното ведомство, утвърден на 7.03.2011 г.
(ДВ, бр. 21 от 2011 г.).
§ 2. Този устройствен правилник е утвърден със Заповед № 479 от 23.07.2012 г.
на председателя на Патентното ведомство и
влиза в сила от датата на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Председател:
Камен Веселинов
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Приложение към
чл. 6, ал. 3
Ръководство
Главен секретар
Обща админист раци я
в т.ч.
дирек ци я „А дминист ративно
обсл у ж ване, финансови и стопанск и
дейности“
Специа лизирана админист раци я
в т.ч.
дирек ци я „Изобретени я, полезни
модели и промишлен дизайн“
дирек ци я „Марк и и геог рафск и
означени я“
дирек ци я „Правно осиг у ряване,
меж д у народно правоприлагане и
спорове“		
7362

2
1
28

89
32
33
24

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 4 от 2003 г. за документите за
системата на народната просвета (обн., ДВ,
бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г.,
бр. 55 от 2005 г., бр. 47 от 2006 г., бр. 51 и
74 от 2007 г., бр. 7 и 27 от 2008 г., бр. 52 от
2009 г., бр. 42 от 2010 г., бр. 37 и 70 от 2011 г.)
§ 1. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. За специфичните цели и изиск ва н и я на обра зоват ел но -въ зп и тат ел н и я
процес в училищата по чл. 26, т. 9, 10 и 12
от Закона за народната просвета могат да
бъдат използвани допълнителни дневници с
реквизити, утвърдени съответно от министъра на физическото възпитание и спорта
и от министъра на културата.“
§ 2. В чл. 29, ал. 1 изречение трето се
изменя така: „Лични картони се попълват и
за учениците, приети след VI или VII клас
за обу чение по професии с придобиване
на п ърва степен на п рофесиона лна к валификация, както и за учениците, приети
в професионалните училища, гимназии и
колежи след средно образование.“
§ 3. В чл. 78, ал. 1 след думата „заповед“
се добавя „за съответната година“.
§ 4. В чл. 87, ал. 3 думите „до 31 март“
се заменят с „до 30 април“.
§ 5. Навсякъде в текста (XІII) се заличава.
Министър:
Сергей Игнатов
7421
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 6911
от 16 май 2012 г.

по административно дело № 12412 от 2011 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Теодора Николова, и членове: Емилия Кабурова, Бисерка Цанева, с участието на
секретар-протоколиста Галина Узунова разгледа
административно дело № 12412 по описа за
2011 г. на Върховния административен съд – осмо
отделение, докладвано от Теодора Николова.
Производство по чл. 185 и сл. АПК.
Образувано по жалба на „Специализирана
болница за активно лечение по кардиология“ – ЕАД, със седалище в София и адрес на
управление бул. Г. М. Димитров 1, представлявано от изпълнителния директор д-р Сотир
Марчев; „Специализирана болница за активно
лечение по кардиология – Варна“ – ЕАД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Чайка, ул. Никола Вапцаров 1, представлявано
от изпълнителния директор проф. Николай
Пенков; „Специализирана болница за активно лечение по кардиология – Ямбол“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление Ямбол,
ул. Д. Благоев 69, представлявано от изпълнителния директор д-р Мариян Ингилиев, и
„Специализирана болница за активно лечение
по кардиология – Велико Търново“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление Велико
Търново, бул. България 38, представлявано от
изпълнителния директор д-р Нора Цветкова,
чрез пълномощника им адв. Ивайло Боев, за
отмяна на т. 7.8 от глава 4 от приложението към член единствен на Наредба № 2 от
25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Кардиология“, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 11 от
09.02.2010 г.; изм., бр. 67 от 27.08. 2010 г.; изм.
и доп., бр. 92 от 23.11.2010 г.; доп., бр. 79 от
2011 г., в сила от 01.11.2011 г. (наредбата).
В жалбата се поддържа, че жалбоподателите
имат пряк личен интерес от отмяната на посочения текст на подзаконов нормативен акт,
тъй като са лечебни заведения за оказване на
специализирана болнична медицинска помощ в
областта на кардиологията, страни са по индивидуални договори, сключени с Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) чрез съответните є териториални подразделения (РЗОК),
а стандартът по кардиология е приет от НЗОК
като приоритетен при формиране на делегираните бюджети на жалбоподателите – здравни
заведения.
Твърди се, че оспореният текст на приложението към Наредбата е вътрешнопротиворечив
и нарушава правата на пациентите по Закона
за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закона за
здравето (ЗЗ), като правото на избор на лечебно заведение, лекар и лекарски екип (чл. 5,
т. 10 ЗЗО); правото на равнопоставеност при
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ползването на медицинска помощ (чл. 5, т. 5
ЗЗО), и пречи за изпълнение на задължението
по чл. 94 ЗЗ за грижа за собственото здраве.
Твърди се, че оспореният текст противоречи
и на въведените вече Правила за определяне
на задължителни годишни прогнозни стойности
за дейностите за болнична медицинска помощ
за 2011 г. на НЗОК. Тези правила са приети
с Решение № РД-НС-04-7 от 31.01.2011 г. на
НЗОК и основен принцип на определяне на
делегирания бюджет на всяко здравно заведение
за 2011 г. е в зависимост от дела на бюджета на
всяка болница за 2010 г. от общия бюджет на
съответната РЗОК. Въпреки това, основавайки
се на оспорения текст на Наредбата, Надзорният
съвет на НЗОК е издал Решение № РД-НС-04-15
от 21.02.2011 г. за утвърждаване на прогнозните
стойности за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на
болнична медицинска помощ за 2011 г., с което
е приел, че касата ще заплаща стойността на
лечението само на 8 пациенти на ден, съответно 200 пациенти на месец, което намалява
финансирането на болниците жалбоподатели
с над 40 % в сравнение с това за миналата
година. Излагат се подробни съображения за
незаконосъобразност на Решението на НЗОК
от 21.02.2011 г. и за необходимост от запазване
на нивата на финансиране на болниците от
предходната година.
Иска се отмяна на посочения текст от приложението към член единствен на Наредбата.
Ответникът по жалбата – министърът на
здравеопазването, не взема становище по нея.
С писмена молба на юрк. В. Величкова, постъпила по факс, след приключване на съдебното
заседание на 18.04.2012 г., е заявено оспорване
на жалбата.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата в подробно становище
по съществото на делото.
Върховният административен съд, тричленен състав на осмо отделение, като прецени
допустимостта на жалбата и направените в нея
оплаквания, като провери законосъобразността
на оспорената част на подзаконовия административен акт на всички основания по чл. 196
във връзка с чл. 146 АПК, намира за установено
следното от фактическа и правна страна:
Относно наличието на правен интерес от
оспорване на посочената разпоредба, задължително се е произнесъл петчленен състав на
ВАС, първа колегия, с Определение № 1691 от
02.02.2011 г. по адм. д. № 16662 от 2011 г.
Жалбата е процесуално допустима като подадена против разпоредба на подзаконов нормативен акт, при безсрочност на оспорването,
от лица с правен интерес.
По същество съдът намира жалбата за основателна поради следното:
Оспореният текст на медицински стандарт е
част от приложение на подзаконов нормативен
акт, какъвто е Наредба № 2 за утвърждаване
на медицински стандарт по „Кардиология“ от
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25.01.2010 г. на министъра на здравеопазването.
Нормативният акт е издаден по законова делегация на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения от компетентния министър на здравеопазването, липсва спор относно допускането
на съществени нарушения на процедурата по
издаването на акта и съдът намира същата за
спазена.
Оспореният текст гласи: „7.8. (изм. – ДВ,
бр. 92 от 2010 г.) препоръчителният брой пациенти на ден за една ангиографска зала е до
8 пациенти, а за месец – до 200 пациенти“. Той
се намира в глава 4, съдържаща Изисквания за
отделение за инвазивна кардиология, на раздел
ІІ със заглавие „Специална част – Изисквания
към задължителните и незадължителните структурни звена и дейности на клиника/отделение
по кардиология“ на стандарта. Самият стандарт
определя инвазивната кардиология (инвазивна/
интервенционална диагностика и лечение) като
високоспециализирана дейност в кардиологията
и като дял от кардиологията, който се занимава
с диагностика и лечение на сърдечни и/или съдови заболявания, осъществявани посредством
инвазивни техники чрез перкутанен артериален
и/или венозен съдов достъп. В теорията и практиката, както и за нуждите на този стандарт,
понятията „инвазивен“ и „интервенционален“ се
използват като синоними. Перкутанен е достъпът, осъществен посредством специални устройства (катетри, водачи, стентове), въведени до
сърцето и съдовете чрез пункция, артериотомия,
венесекция на съдовете. Глава 4 на стандарта
се отнася до организацията и провеждането на
перкутанни кардиологични интервенции и цели
да подпомогне добрата медицинска практика
в областта на сърдечно-съдовите заболявания,
да осигури високо качество на диагностичните
и терапевтичните дейности в инвазивната кардиология и да ограничи броя на усложненията
при осъществяването на тези дейности.
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), лечебните заведения
осъществяват дейността си при спазване на
медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита
на правата на пациента.
В оспорената разпоредба на стандарта е
формулиран препоръчителен брой пациенти
на ден и на месец за съответните медицински
интервенции, но съгласно алинея 2 на член
единствен на Наредбата дейността по кардиология се осъществява при спазване на стандарта по ал. 1 от всички лечебни заведения,
които я извършват, което прави препоръката
задължителна. Именно тази задължителност е
послужила като основание на Надзорния съвет
на Националната здравноосигурителна каса да
определи, че касата ще заплаща стойността на
лечението само на 8 пациенти на ден, съответно 200 пациенти на месец, което намалява
финансирането на болниците жалбоподатели
с над 40 % в сравнение с това за миналата
2010 г. Основателно се поддържа в жалбата,
че посоченото задължение е несъвместимо с
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начина на функционирането на тези лечебни
заведения – при 24-часов непрекъснат режим
на работа и прием на спешни случаи. Тази
несъвместимост достатъчно убедително обосновава наличие на противоречие на оспорената
разпоредба на подзаконовия нормативен акт
със законовата норма на чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ и
намиращото се в нея императивно изискване
за осигуряване на защитата на правата на пациентите. Основателно в жалбата се поддържа, че
ограничаването на броя на посочените пациенти
по посочения в разпоредбата начин нарушава
правата на пациентите: като правото на избор
на лечебно заведение, лекар и лекарски екип
(чл. 5, т. 10 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО); правото на равнопоставеност при
ползването на медицинска помощ (чл. 5, т. 5
ЗЗО), и пречи за изпълнение на задължението
по чл. 94 ЗЗ за грижа за собственото здраве.
Нарушаването на принципа на нормативната
йерархия е абсолютно основание за отмяна
на оспорената част на подзаконовия нормативен акт.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК, Върховният административен съд,
състав на осмо отделение,
РЕШИ:
Отменя по жалба на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ – ЕАД,
със седалище в София и адрес на управление
бул. Г. М. Димитров 1, представлявано от
изпълнителния директор д-р Сотир Марчев;
„Специализирана болница за активно лечение
по кардиология – Варна“ – ЕАД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, ул.
Никола Вапцаров 1, представлявано от изпълнителния директор проф. Николай Пенков;
„Специализирана болница за активно лечение
по кардиология – Ямбол“ – ЕАД, със седалище
и адрес на управление Ямбол, ул. Д. Благоев 69,
представлявано от изпълнителния директор д-р
Мариян Ингилиев, и „Специализирана болница
за активно лечение по кардиология – Велико
Търново“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, бул. България 38,
представлявано от изпълнителния директор д-р
Нора Цветкова, чрез пълномощника им адв.
Ивайло Боев, точка 7.8 от глава 4 на раздел ІІ
от приложението към член единствен на Наредба № 2 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Кардиология“, издадена от
министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 11
от 09.02.2010 г.; изм., бр. 67 от 27.08.2010 г.; изм.
и доп., бр. 92 от 23.11.2010 г.; доп., ДВ, бр. 79
от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.
Решението е влязло в сила с Решение № 9471
от 29.06.2012 г. по адм. дело № 7560 от 2012 г.
на Върховния административен съд – петчленен състав.
Председател:
Георги Колев
7497
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-138
от 24 юли 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на
натурални и стойностни показатели на Спортното
училище „Юрий Гагарин“ – Бургас, чрез бюджета
на Министерството на физическото възпитание
и спорта, подписан от кмета на Община Бургас и министъра на физическото възпитание и
спорта, писмо с изх. № 04-07-124/1 от 9.07.2012 г.
от министъра на финансите за извършване на
корекция по бюджета на Министерството на
физическото възпитание и спорта и бюджета
на Община Бургас и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № 09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, считано от
1.09.2012 г. определям Спортно училище „Юрий
Гагарин“ – Бургас, община Бургас, област Бургас,
със статут на държавно училище по смисъла на
чл. 10, ал. 2 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

7309

Министър:
С. Игнатов

вписванията под ЕИК 127001597, със седалище и
адрес на управление Шумен 9700, ул. Алеко Константинов 8, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Кралево – 2“, разположена
в землището на с. Кралево, община Търговище,
област Търговище:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,27 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Кралево – 2“
Координатна система 1970 г.

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 265
от 13 юли 2012 г.
з а проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Кралево – 2“,
разположена в землището на с. Кралево, община
Търговище, област Търговище
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно
решение по т. 23 от протокол № 24 от заседанието
на Министерския съвет на 20.06.2012 г. разрешавам на „Автомагистрали – Черно море“ – АД,
Шумен, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по

№

X (m)

Y (m)

1.

4680439.00

9540638.00

2.

4680435.50

9540728.00

3.

4680339.00

9541184.00

4.

4680182.50

9541330.00

5.

4680324.50

9541471.50

6.

4680045.53

9541471.50

7.

4680045.53

9540539.69

7382
РАЗРЕШЕНИЕ № 266
от 13 юли 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Чешмата“, разположена в землищата на с. Въгларово, община
Хасково, и с. Татарево, община Минерални бани,
област Хасково
На основание чл. 53, а л. 4 във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от
Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби на
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Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
протоколно решение по т. 21 от протокол № 24
от заседанието на Министерския съвет на 20 юни
2012 г. разрешавам на „Европът 2005“ – ООД,
Хасково – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 126658138, със седалище
и адрес на управление Хасково, ул. Васил Друмев 13, ет. 5, ап. 8, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Чешмата“, разположена
в землищата на с. Въгларово, община Хасково,
и с. Татарево, община Минерални бани, област
Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Чешмата“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

ните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно
решение по т. 18 от протокол № 25 от заседанието
на Министерския съвет на 27 юни 2012 г. разрешавам на „Строймат“ – ООД, Варна, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
148015721, със седалище и адрес на управление
Варна 9000, район „Одесос“, ул. Средна гора 7 – 7А,
ет. 3, ап. 5, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Лозницата“, разположена в
землището на гр. Любимец, община Любимец,
област Хасково:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,55 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Лозницата“
Координатна система 1970 г.

1.

4576000

9415000

№

X (m)

Y (m)

2.

4576000

9416000

1.

4563495

9474135

3.

4575000

9416000

4.

4575000

9415000

2.

4563250

9474035

3.

4563210

9474073

4.

4563215

9474100

5.

4563115

9474120

6.

4563115

9474135

7.

4562940

9474122

8.

4562915

9473100

9.

4563385

9473195

10.

4563540

9473240

7288
РАЗРЕШЕНИЕ № 269
от 17 юли 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Лозницата“,
разположена в землището на гр. Любимец, община Любимец, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преход-

7383

С Т Р.

54
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РАЗРЕШЕНИЕ № 270
от 17 юли 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Нар“, разположена
в землището на с. Палат, община Струмяни,
област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно
решение по т. 16 от протокол № 25 от заседанието на Министерския съвет на 27 юни 2012 г.
разрешавам на ЕТ „Маряни – Христо Савев“,
Благоевград, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 101678478, със седалище и
адрес на управление Благоевград 2700, ул. Васил
Левски 3, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Нар“, разположена в землището на
с. Палат, община Струмяни, област Благоевград:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,48 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Нар“
Координатна система 1970 г.

7384

№

X (m)

Y (m)

1.

4479660

8487264

2.

4479749

8487528

3.

4479901

8487722

4.

4480162

8487853

5.

4480330

8487994

6.

4479583

8488263

7.

4479241

8487723

ВЕСТНИК
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 474
от 15 май 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната админис
трация, решение, прието с протокол № 18 от
заседание, проведено на 7.05.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 от Административнопроцесуалния
кодекс, получени по европейската система RAPEX
нотификации № 0364/2011, 0721/2011, и 803/2011
и чл. 3 от Наредбата за стоките, имитиращи храни, съгласно които хавлиени кърпи, имитиращи
храни, сгънати във формата на близалка, кейк,
парче торта и напитка, с декорации от ягоди и
череши, поради това, че могат да бъдат объркани
с храна и отделят дребни части, които изцяло
влизат в цилиндъра за малки части, представляват опасност за здравето и безопасността
на потребителите – опасност от поглъщане и
задушаване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на хавлиени
кърпи, имитиращи храни, сгънати във формата
на близалка, арт. № 11832, сладкиш арт. № 11834,
11792 и 11833, парче торта арт. № 11790, напитка
шейк или сладолед с арт. № 11831 и 11829, с декорации от ягоди и череши, опаковани в целофанови
опаковки или пластмасови кутийки, с етикети
на български език, съдържащи информация за
артикулен номер, вносител, www.makos.eu, вид на
артикула, материал, страна на произход – Китай,
като стоки, представляващи сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да се защити животът и здравето
на гражданите. Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се
обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок
от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите и дистрибуторите.
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

7363

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 475
от 15 май 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната
администрация, решение, прието с протокол
№ 18 от заседание, проведено на 7.05.2012 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88,
ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и изпитвателен
протокол № 25401 от 4.04.2012 г. на Изпитвателен
център „Глобал тест“ – София, съгласно който
соли за вана с форма на звездички, с мирис и
цвят на хранителен продукт – ягода, Prinzessin
Sternenzauber DM, баркод 4 010355 803856, не
съответстват на изискванията за безопасност
съгласно Наредбата за сток ите, имитиращи
храни, могат да бъдат объркани с храна, поради което представляват опасност за здравето и
безопасността на потребителите – опасност от
поглъщане и задушаване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на соли
за вана, наподобяващи бонбони, с форма на
звездички, с размери 18,6 мм, с мирис и цвят
на хранителен продукт – ягода, поставени в
пластмасов съд – имитиращ бурканче с метален
механизъм за затваряне, с привлекателен розов
етикет с детски картинки – принцеса с джудже,
сърна, катерица, птици, и надписи Prinzessin
Sternenzauber DM, баркод 4 010355 803856, и бял
етикет на български език с информация за производител, дистрибутор, указания за употреба,
предупреждения, вид на стоката, грамаж: 160 г/
DAN: 135655, като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да се защити животът и здравето
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на гражданите. Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се
обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок
от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

7364

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 536
от 6 юни 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната
администрация, решение, прието с протокол
№ 20 от заседание, проведено на 31.05.2012 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5, във връзка с чл. 87, чл. 88,
ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, Наредбата за
стоките, имитиращи храни и изпитвателен протокол № 25894 от 18.05.2012 г. на Изпитвателен
център „Глобал тест“ – София, установяващ, че
предлагането на пазара на магнити към дървена
основа със залепени на нея декоративни стоки,
имитиращи храни – зеленчуци (царевица, чушки
и тиква), в индивидуална целофанова опаковка
с картинка – листо с калинка, и надписи Made
in China Feng Cheng Crait Refrigerator Jewerly,
не отговарят на изискванията за безопасност
съгласно т. 8.2 и 8.4 от БДС EN 71-1:2011 и при
прилагане на малка сила на опън – 15,7 N при
допуск 90 N, се отделят малки части, имитиращи
храни, което може да доведе до поглъщане и
последващо задушаване, поради което представляват опасност за здравето и безопасността на
децата, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на магнити към
дървена основа с правоъгълна форма с размери
5,5 х 3,5 см, със залепени декоративни стоки,
имитиращи храни – зеленчуци (царевица, чушки
и тиква), в индивидуална целофанова опаковка с
картинка – листо с калинка, и надписи Made in
China, Feng Cheng Crait Refrigerator Jewerly, със
залепен стикер върху опаковката с информация
на български език за артикул; страна на произход – Китай; вносител и състав, като стоки,
представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
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2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да се защити животът и здравето
на гражданите. Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се
обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок
от съобщаването му, независимо дали админис
тративният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

7365

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 537
от 6 юни 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение, прието с протокол № 20
от заседание, проведено на 31.05.2012 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 3 от Наредбата за стоките,
имитиращи храни, съгласно които чанти, поставени в пластмасова чаша, имитираща топка
сладолед, с декорация от череши, в различни
цветове – кафяв, жълт, розов и зелен, без етикети
на български език, съдържащи информация за
производител, вносител (ако стоката е от внос),
вид на стоката, състав, съществени характеристики; в чашата е поставена книжна фуния с надпис
„Sweet Words“ и снимки на различните чанти и
декорации към тях – кафява чанта с шоколадов
бонбон; жълта чанта с лимон; зелена чанта с
киви; розова чанта с череша, поради това, че
могат да бъдат объркани с храна и отделят дребни части, които изцяло влизат в цилиндъра за
малки части, представляват опасност за здравето
и безопасността на потребителите – опасност от
поглъщане и задушаване, нареждам:
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1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на чанти,
поставени в пластмасова чаша, имитираща топка
сладолед, с декорация от череши, в различни
цветове – кафяв, жълт, розов и зелен, без етикети
на български език, съдържащи информация за
производител, вносител (ако стоката е от внос),
вид на стоката, състав, съществени характеристики; в чашата е поставена книжна фуния с
надпис „Sweet Words“ и снимки на различните
чанти и декорации към тях – кафява чанта с
шоколадов бонбон; жълта чанта с лимон; зелена
чанта с киви; розова чанта с череша, като стоки,
представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да се защити животът и здравето
на гражданите. Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се
обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок
от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

7366

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 638
от 21 юни 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и т у ризма и на
нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 22
от заседание, проведено на 14.06.2012 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни с т ок и, ч л. 73 о т А дм инис т рат ивно 
процесуалния кодекс, изпитвателен протокол
№ 12.0019/02.031 от 15.05.2012 г. и експертно
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становище с изх. № 255 от 15.05.2012 г., издадени
от „ЕЛПРОМ – ИЛЕП“ – ООД, София, установяващи, че подвижен многократен разглобяем
двуполюсен контакт с три гнезда, комбиниран
с двуполюсен щепсел 10А 250V (проба № 1 от
17.02.2012 г.) (с описание и снимков материал, публикувани на интернет страницата на
КЗП – www.kzp.bg), не отговаря на изискванията
по отношение на т. 3. Общи изисквания, т. 7.
Маркировка, т. 8. Проверка на размерите, т. 9.
Защита срещу поражения от електрически ток и
т. 13. Конструкция на щепселите и подвижните
контакти на БДС 17183-90+И 1:5/93 – „Съединения щепселни за битови електрически инсталации“, нарушени са основните изисквания за
защита срещу поражения от електрически ток
при директен допир (съществува възможност за
директен контакт с части под опасно напрежение на щепсели, свързани към изделието) и при
индиректен допир (възможност от възникване
на опасна ситуация вследствие прекъсване на
защитната верига на уреди с клас на защита І
при присъединяването им към захранването с
помощта на изделието) и в тези аспекти изделието
следва да бъде считано като опасно за живота
и здравето на потребителя, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на
пазара на подвижен многократен разглобяем
двуполюсен контакт с три гнезда, комбиниран
с двуполюсен щепсел 10А 250V, представляващ
сериозен риск за здравето и безопасността на
потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда,
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето
на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
7287
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за дейността на колективните инвестиционни
схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията за финансов
надзор издава разрешение на управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Възраждане“, бул. Христо Ботев 57, да
организира и управлява договорен фонд „Адванс
Консервативен Фонд“.
Вписва на основание чл. 12, ал. 8 ЗДКИСДПКИ
договорен фонд „А дванс Консервативен Фонд“
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН, воден
от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Адванс
Консервативен Фонд“ на основание чл. 12, ал. 6
ЗДКИСДПКИ.
Вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва договорен фонд „Адванс Консервативен 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.

7133

РЕШЕНИЕ № 779-ДФ
от 17 юли 2012 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. 12, ал. 2 от Закона

Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 791-ДСИЦ
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 29 и 28 ЗДСИЦ във връзка
с чл. 21 от Закона за пазарите на финансови
инструменти и чл. 13, ал. 7 ЗКФН Комисията
за финансов надзор реши:
Ра зреша ва д ру жес т во т о „Х и поК а п итал“ – АДСИЦ, да бъде прекратено съгласно
взето на 29.06.2012 г. решение на компетентния
орган на дружеството.
Отнема лиценза на „ХипоКапитал“ – АДСИЦ,
за извършване на дейност като дружество със
специална инвестиционна цел за секюритизация
на вземания, постановен с Решение № 256-ДСИЦ
от 29.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор.
Одобрява Емилия Аспарухова Любенова и
Мария Димитрова Цукровска за ликвидатори
на „ХипоКапитал“ – АДСИЦ.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му,
което не спира неговото изпълнение.

7240

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
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Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 811-ДСИЦ
от 24 юли 2012 г.
На основание чл. 28 и 29 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и
чл. 13, ал. 7 от Закона за Комисията за финансов
надзор във връзка с чл. 47, ал. 1 от Наредба
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№ 11 от 2003 г. за лицензите за извършване
на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия,
за извършване на дейност като инвестиционен
посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална
инвестиционна цел и във връзка с чл. 21 Закона
за пазарите на финансови инструменти Комисията за финансов надзор реши:
Изда ва разрешен ие на „Е Л А РГ фон д за
земеделска земя“ – А ДСИЦ, със седалище и
адрес на управление: София, район „Лозенец“,
бул. Никола Вапцаров 16, за прекратяване на
дружеството съгласно взето на 29.02.2012 г. решение на компетентния орган на дружеството.
Отнема лиценза на „ЕЛАРГ фонд за земеделска земя“ – АДСИЦ, със седалище и адрес
на управление: София, район „Лозенец“, бул.
Никола Вапцаров 16, за извършване на дейност
като дружество със специална инвестиционна
цел за секюритизация на недвижими имоти, пос
тановен с Решение № 370-ДСИЦ от 1.06.2005 г.
на Комисията за финансов надзор.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му,
което не спира неговото изпълнение.

7348

Председател:
Ст. Мавродиев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3260-П
от 18 юли 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2, ал. 1,
чл. 4, ал. 2 и чл. 22г, ал. 6 ЗПСК, чл. 5, т. 1, 5
и 6 и чл. 20, ал. 2 и 3 от Устройствения правилник на АПСК и чл. 60, ал. 1 АПК Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Прекратява приватизационната продажба
чрез публично оповестен конкурс на един етап на
2 325 087 дяла, представляващи 100 % от капитала на „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, София, собственост на „Холдинг – БДЖ“ – ЕАД,
Софи я, к ат о о т мен я Решен ие № 3248-П о т
12.06.2012 г. на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол (ДВ, бр. 45 от
2012 г.).
2. Участниците, зак у пили конк у рсна документация, да бъдат уведомени писмено за
решението.
3. Допуска предварително изпълнение на
решението съобразно изложените мотиви, приложени към решението.
4. Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването му.

7233

Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-39
от 17 юли 2012 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на гр. Панагюрище и
с. Панагюрски колонии, община Панагюрище,
област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 12.08.2011 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.

7310

Изпълнителен директор:
А л. Лазаров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 295
от 14 юни 2012 г.
В Н а п р а в лен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до 
устройство“ при СО е постъпило заявление
вх. № ГР-70 - 0 0 -284 от 31.05.2010 г. от „Идея
Билдингс“ – ООД, като собственици на УПИ
XX, XXI и XXII, кв. 4А, м. с. Мало Бучино, с
искане за даване на съгласие за изработване на
проект за ПУП – изменение на ПРЗ.
Към заявлението са приложени мотивирано
предложение за ИПРЗ, скица за УПИ XXII,
скица за УПИ XX, XXI, нотариален акт № 6,
том IV, peг. № 5198, дело № 579 от 1.08.2007 г.
за УПИ ХХ-779, XXI-779, нотариален акт № 8,
том IV, peг. № 5200, дело № 581 от 1.08.2007 г.
за УПИ ХХII-735, нотариален акт № 11, том
XXVII, дело № 5207 от 4.12.1995 г., нотариален
акт № 90, том II, peг. № 3448, дело № 293 от
14.12.1998 г., договор за доброволна делба от
13.03.2000 г., извадка от действащия ПРЗ.
Мотивираното предложение е прието с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-76 от 27.07.2010 г., т. 12.
Със Заповед № РД-09-50-1421 от 10.09.2010 г.
на главния архитект на Столична община е допуснато да се изработи проект за ПУП – ИПРЗ
за горепосочените имоти.
С писмо изх. № ГР-70-00-284 от 13.09.2010 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Овча
купел“ за сведение и изпълнение.
Допълнително са представени скица № 7900
от 5.04.2011 г. за поземлен имот с идентификатор
46721.3851.735 (номер по предходен план: парцел XXII) и № 316 от 11.01.2011 г. за поземлен
имот с идентификатор 46721.3851.779 (номер по
предходен план: парцел XX, ХХI).
С ъ с за я в лен ие вх. № Г Р-70 - 0 0 -2 8 4/10 о т
18.10.2011 г. е внесен проект за ИПРЗ на м. Мало
Бучино, кв. 4А, изработен върху кадастрална
карта с обяснителна записка.
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Проектът е изпратен за обявяване по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ в район „Овча купел“ с писмо
изх. № 70-00-284/10 от 19.10.2011 г.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р -7 0 - 0 0 -2 8 4 о т
14.02.2012 г. е внесена геодезическа снимка на
дървесната растителност и декларация по чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО, заверена от дирекция „Зелена
система“ при СО на 10.11.2011 г.
Към проекта са внесени следните съгласувателни писма: „ЧЕЗ Разпределение България“
от 28.02.2012 г. и „Софийска вода“ – АД, от м.
01.2012 г.
С писмо peг. № АБ-66-02-322 от 19.12.2011 г. на
главния архитект и кмета на район „Овча купел“
проектът е върнат без постъпили възражения и
със становище от РЕСУТ.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-21 от 20.03.2012 г.,
т. 11, със служебно предложение относно предвиденото уширение на задънена улица при о.т. 119б.
Със заявление вх. № ГР-70-00-284 от 6.03.2012 г.
е внесен коригиран по протоколното решение
проект, като корекциите са нанесени върх у
чертежите с оранжев цвят.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересовано лице
по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от собственика
на УПИ ХХ-779, XXI-779, XXII-735, частично
идентични с поземлен имот с идентификатор
3851.735 и 3851.779, съгласно представените скици
от СГКК – София, и документи за собственост.
Към заявлението е представено и мотивирано
предложение за изменение на плана за регулация
и застрояване в съответствие с чл. 135, ал. 2 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието
за одобряване на ИПРЗ по чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ – съгласие на всички собственици по чл. 131,
ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Действащият ПРЗ – предмет на изменението, е одобрен със Заповед № 132/05 и Заповед
№ РД-09-50-99 от 31.01.2006 г. на главния архитект на София.
Кадастралната карта на с. Мало Бучино е
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 17.03.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК и изменена за имот 735 със Заповед № КД-14-22-110 от
10.03.2011 г. на началника на СГКК – София.
Представени са скици от кадастралната карта
за поземлен имот 3851.735 и 3851.779, като от
същите и внесения проект се установява, че
северната и западната регулационна граница на
УПИ ХХ-779 и южната и западната регулационна
граница на УПИ XXI-779 съвпадат с имотната
граница на имот 779 по кадастралната карта,
както и северната, западната и южната граница
на УПИ ХХІІ-735 съвпадат с имотната граница
на имот 735 по кадастралната карта; липсва
съвпадение между регулационната и имотната
граница от изток.
Предвид горното е налице основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ – непълнота в кадастралния план и одобряване на
кадастрална карта за територията.
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Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект за
ИПРЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани
лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Новообразуваните УПИ попадат в „Зона за
високотехнологични производства“ („Птп“), в която съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 22, е допустимо конкретното предназначение
да е „за жилищно строителство“. Параметрите в
матрицата отговарят на приетите с ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
УПИ ХХ-779, XXI-779 и ХХІІ-735 се изменят,
като по искане на собственика на същите в
рамките на техните граници се създават нови
УПИ ХХ-779, XXI-779, XXII-779, XL-779, XLI-735,
779, XLII-735, 779, XLIII-735, 779 и XLIV-735, 779.
Границите на същите са съобразени с имотните
граници на имоти 779 и 735 по кадастралната
карта с изк лючение на границата от изток.
Източната граница на стари УПИ ХХ-779, XXI779 и ХХІІ-735 не се изменя в съответствие с
имотната граница на имоти 779 и 735 предвид
обстоятелството, че заявителят е собственик на
урегулираните поземлени имоти.
Предвид горното е спазено изискването на
чл. 15, ал. 3 ЗУТ и общото изискване на чл. 17,
ал. 1 ЗУТ за урегулиране на имотите по имотните им граници.
Лицето на новообразуваните УПИ ХХ-779
и УПИ XLI-735, 779 е осигурено по действаща
улица от о.т. 119 – о.т. 120, а на УПИ XXI-779,
XXII-779, XL-779, XLII-735, 779, XLIII-735, 779
и XLIV-735, 779 пo новопредвидена задънена
улица от о.т. 119а – о.т. 119б, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 4 ЗУТ.
Задънена улица от о.т. 119а – о.т. 119б отговаря на изискванията на чл. 81, ал. 1, изр. 1 ЗУТ.
Изменението на улица от о.т. 120 – о.т. 119
е предвид създаването на задънената улица за
осигуряване на достъп до ограничен брой урегулирани поземлени имоти.
С одобряването на задънена улица от о.т.
119а – о.т. 119б се предвижда отчуждаване на
имоти – собственост на юридическо лице, поради което и на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС
компетентен да одобри проекта е Столичният
общински съвет.
С плана за застрояване се предвижда изграждане във всяко от новосъздадените УПИ на
свободностоящи 3-етажни сгради за жилищно
строителство.
Новопредвиденото застрояване се одобрява
при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 и 4
и чл. 32, ал. 2 ЗУТ по отношение изискуемите
разстояния на сградите до регулационните линии
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и между сградите в съседните имоти, както и
при спазване изискванията за разстояния между
сградите през улица по чл. 32, ал. 1 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Предвиденото застрояване в УПИ XL-779 е съобразено със сервитута на съществуващия канал.
Проектът е изработен при спазване на изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ
за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване
на бюджетни средства на Столичната община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, чл. 110,
ал. 1, т. 1, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 2 и 6, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 1 и 2,
чл. 81, ал. 1, изр. 1 ЗУТ; т. 22 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-21 от 20.03.2012 г., т. 11, Столичният
общински съвет одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация на м.
с. Мало Бучино, кв. 4А, като от УПИ ХХ-779,
XXI-779 и ХХII-735 се създават нови УПИ ХХ779, X XI-779, X XII-779, XL-779, XLI-735, 779,
XLII-735, 779, X LIII-735, 779, X LI V-735, 779;
изменение на улица между о.т. 119 – о.т.120 и
създаване на задънена улица от о.т. 119а – о.т.
119б, по кафявите и зелените линии, цифри и
букви и зачертавания с корекциите в оранжев
цвят съгласно приложения проект.
2. Изменение на план за застрояване на м.
с. Мало Бучино, кв. 4А с предвиждане на ново
застрояване в УПИ ХХ-779, XXI-779, XXII-779,
XL-779, XLI-735, 779, XLII-735, 779, XLIII-735, 779;
XLIV-735, 779 съгласно приложения проект без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени отстояния към съседни имоти и
сгради, включително през улица.
Строителни разрешения ще бъдат издавани
след провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Овча купел“ 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.

7132

Председател:
Е. Герджиков

ВЕСТНИК

БРОЙ 61

РЕШЕНИЕ № 369
от 12 юли 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ при СО е постъпило заявление вх. № ГР08-21-20 от 27.12.2011 г. от Столичната община
чрез кмета на район „Нови Искър“ като собственик на поземлен имот № 000112 и Румен и
Митко Борисови като собственици на поземлен
имот № 008003 по КВС, землище Войняговци,
с искане за даване на съгласие за изработване
на проект за ПУП.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение и задание за допускане изработването на подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) и план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за посочените
имоти с изграждане на локална пречиствателна
станция, разрешително за ползване на воден
обект за заустване на отпадъчни и повърхностни
води № 13110102 от 10.03.2010 г. на директора на
Басейнова дирекция за управление на водите в
Дунавски район с център Плевен към МОСВ,
извадка от регистър на земеделските земи, гори
и земи в ГФ за имот № 000112, разделен на
имоти с № 000116, 000122, 000127 – собственост
на СО, скица за имот № 000112, Акт за частна
общинска собственост № 2524 от 18.05.2005 г. за
имот № 000112, решение № 3010 от 11.01.1999 г.
на Поземлена комисия – гр. Нови Искър, за
възстановяване на имот № 008003 на Румен и
Митко Борисови, скица за имот № 008003.
Заявлението е разгледано от отдели „Териториално планиране“, „Комуникации и транспорт“,
„Правен“, „Инженерни мрежи“ и „Градоустройство“. Въз основа на представените становища
за данието и мот иви раното п редложение са
разгледани и приети от ОЕСУТ с решение по
протокол № ЕС-Г-1 от 10.01.2012 г., т. 3.
Със Заповед № РД-09-50-78 от 23.01.2012 г.
на главния архитект на Столичната община е
одобрено задание за изработване на ПУП.
Със Заповед № РД-09-50-87 от 25.01.2012 г.
на главния архитект на Столичната община е
допуснато изработване на ПУП – изменение на
улична регулация и ПРЗ за поземлени имоти
№ 000112 и № 008003, м. с. Войняговци.
Заповедите са изпратени до кмета на район
„Нови Искър“ с писмо изх. № ГР-08-21-20 от
25.01.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-08-21-20 от 10.02.2012 г.
от район „Нови Искър“ е внесен проект за одобряване с обяснителна записка.
С писмо изх. № ГР-08-21-20 от 13.02.2012 г.
проектът е изпратен в район „Нови Искър“ за
обявяване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
Процедурите по съобщаване на проекта са
извършени. В изпълнение на Заповед № РД-09-257
от 23.03.2012 г. на кмета на район „Нови Искър“
е проведено обществено обсъждане. Представен е протокол от общественото обсъждане от
10.04.2012 г., от който е видно, че възражения
по проекта не са постъпили.
С писмо № 6602-36 от 27.03.2012 г. проектът
е върнат в Направление „Архитектура и градоустройство“ в уверение, че постъпили възражения няма.
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Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-30 от 24.04.2012 г.,
т. 7, със служебно предложение проектът да се
изработи върху влязлата в сила кадастрална карта.
Служебното предложение е изпълнено – проектът е преработен върху кадастрална карта:
поземлен имот с идентификатор 5604.114, 5604.113
и 5604.112, идентични с поземлен имот № 000112
от КВС, м. Войняговци, и поземлен имот с
идентификатор 5604.3, идентичен с поземлен
имот № 008003 от КВС.
Допълнително по преписката са представени:
положително становище на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски
район с център Плевен относно допустимостта
на инвестиционно предложение за изграждане
на „Разделна канализационна мрежа – битова и
дъждовна, и локална пречиствателна станция за
битови отпадъчни води“ в имот № 000112, землище на с. Войняговци, Решение № СО-82-ПР
от 2012 г. на директора на РИОСВ – София, за
преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната среда,
писмо на директора на Столичната регионална
здравна инспекция вх. № 9300-51 от 3.05.2012 г.
в район „Нови Искър“.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПРЗ и ИПУлР
е на п ра вено о т за и н т ерес ова н и т е л и ца по
чл. 124, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на поземлени
имоти с идентификатори 5604.114, 5604.113 и
5604.112, идентични с поземлен имот № 000112
от КВС – Столична община, и поземлен имот
с идентификатор 5604.3, идентичен с поземлен
имот № 008003 от КВС – Румен и Митко Борисови, в землището на с. Войняговци, съгласно
приложените в административната преписка
документи за собственост.
Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
по образец, одобрено е задание, като е спазен
чл. 124, ал. 7 ЗУТ, допуснато е изработването на
проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в допускането, проектът е съобщен на всички
заинтересовани лица, проведено е обществено
обсъждане, проектът е разгледан и приет от
ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
И м о т и т е п о п а д а т в ус т р о й с т в е н а з о н а
„Тзв“ – „Терени за озеленяване на улици, реки,
дерета, открити канали и сервитути“, в която
съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 34, е допустимо конкретното предназначение
на УПИ да е „За озеленяване“ – нов УПИ XVI
и „За инж. инфраструктура (локална пречиствателна станция), трафопост и озеленяване“.
Показателите в матрицата върху графичната
част на плана отговарят на нормативите по
ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
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Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Новообразуваният УПИ XV-112, 113, 114 – „За
инж. инфраструктура (локална пречиствателна
станция), трафопост и озеленяване“ включва част
от имот 112 и целите имоти 113 и 114 – собственост на СО, в рамките на имотните им граници,
с което е спазено изискването на чл. 17, ал. 2, т. 3
ЗУТ, като договор по ал. 5 не е необходим поради
собствеността върху имотите на едно лице. По
регулационните граници на имот 3 се образува
нов УПИ ХVІ – „За озеленяване“, като същият
на основание чл. 205, т. 2 ЗУТ се предвижда за
принудително отчуждаване за реализиране на
озеленяване за широко обществено ползване.
За осигуряване на лице (изход) към улица на
УПИ се изменя улица в о.т. 92а, като същата
се удължава по о.т. 92а – о.т. 92е – о.т. 92ж и
се създава задънена улица от о.т. 92е – о.т. 92з.
Задънената улица се прокарва през имот 2,
частта от който също подлежи на принудително
отчуждаване по чл. 205, т. 1 ЗУТ.
Изменението е по искане на заявителя и с
оглед урегулиране на имотите, до които следва
да се осигури регулационно достъп.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3 ЗУТ.
С плана за застрояване в УПИ XV-112, 113,
114 е предвидено свободностоящо едноетажно
застрояване на локална пречиствателна станция
и трафопост.
Одобрява се ограничителна застроителна
линия на 3 м от регулационните граници.
Спазено е изискването на чл. 35, ал. 2 ЗУТ.
В съседните на УПИ XV имоти няма съществуващо или предвидено с ПУП застрояване.
В УПИ XVI е предвидено реализиране изцяло
на озеленяване.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С проектът се предвижда отчуждаване на
имоти – собственост на физическ и лица, за
изграж дане на обекти – публична общинска
собственост – улици и озеленяване, поради което
и на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1
ЗОС компетентен да одобри проекта за ИПР и
ПРЗ е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, чл. 110,
ал. 1, т. 1 ЗУТ, т. 34 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, чл. 124, ал. 2 и 3, чл. 115, ал. 1 и
2, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 3, чл. 14, ал. 3, чл. 35,
ал. 2, чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1, чл. 205, т. 1
и 2 ЗУТ, протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г- 30 от
24.04.2012 г., т. 7, Столичният общински съвет
реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. с. Войняговци – изменение на
улица от о.т. 92а – о.т. 92е – о.т. 92ж; създаване
на задънена улица от о.т. 92е – о.т. 92з по кафявите и зелените линии, цифри и букви съгласно
приложения проект.
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2. Одобрява проект за план за регулация за м.
с. Войняговци, кв. 21, УПИ XV-112, 113, 114 – „За
инженерна инфраструктура (локална пречиствателна станция), трафопост и озеленяване“ и УПИ
XVI – „За озеленяване“, по червените линии,
цифри и букви съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване
за м. с. Войняговци, кв. 21, УПИ XV-112, 113,
114 – „За инженерна инфраструктура (локална
пречиствателна станция), трафопост и озеленяване“ съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени отстояния към съседни имоти и
сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“
и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Председател:
Е. Герджиков
7398
РЕШЕНИЕ № 405
от 19 юли 2012 г.
В процеса на изработването на Общия устройствен план на Столичната община след анализ на
състоянието на териториите на съществуващите
жилищни комплекси бе направен извод, че са
налице обективно съществуващи проблеми, свързани, от една страна, с наличието на реституирани
имоти, попадащи в междублоковите пространства
и засягащи реализирани вече благоустройствени
мероприятия, а, от друга, законосъобразните
възможности за застрояване на тези имоти. В
ЗУЗСО са предвидени механизми за съхраняване
на средата и характера на жилищните комплек
си и териториите, изградени по комплексен
начин, като за решаването на проблемите на
тези територии е залегнало изготвянето на „Специализирана програма за преструктуриране на
жилищните комплекси, подобряване на средата
им и съхраняване на благоустроените площи в
междублоковите пространства“.
В изпълнение решението на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура
и жилищна политика към СОС от заседанието
є, проведено на 7.10.2009 г. (писмо № 6602-667
от 14.10.2009 г.), следва да се изработят подробни
устройствени планове – планове за регулация и
режими на застрояване за преструктуриране на
ж.к. Люлин. За създаване на условия за ефективно
провеждане на процедурите по одобряване на
ПРЗ и провеждане на обществените обсъждания
е целесъобразно подробните устройствени планове да се изработват, съобщават и одобряват
поотделно за десетте микрорайона.
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Одобрено е задание за изработване на горните планове, с което се поставят изисквания и
препоръки към изработването на плановете за
преструктуриране на ж.к. Люлин за обособените
му части, като се определят видът, обемът и
съдържанието на проектните разработки, както
и изискването в процеса на работа да се поддържат контакти и да се провеждат консултации
с неправителствените организации, районната
администрация и ДАГ.
Със Заповед № РД-09-50-522 от 31.03.2010 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработването на ПУП – план за регулация и режим на
застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс за ж.к. Люлин 10 м.р., и план-схеми
по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него в граници: бул.
Луи Пастьор, бул. Царица Йоанна, ул. Добринова
скала и ул. Ген. Владимир Денчев.
В изпълнение на Заповед за класиране № РД09-02-109 от 12.05.2010 г. от проведена открита
процедура (открита с Решение № РД-09-03-2 от
6.01.2010 г., вписана в Регистъра за обществени
поръчки под уникален № 00087-2010-0001, обнародвана на електронната страница на „Държавен
вестник“ с обявление № 9 от 15.01.2010 г., публикувано обявление за поръчка в „Официален
вестник“ на Европейския съюз под № 2010/
S8-009523) и на основание чл. 74, ал. 1 ЗОП
е сключен договор № НАГ-997 от 12.07.2010 г.
между Столичната община като възложител
и „Айви проект“ – ООД, като изпълнител за
изработване на ПУП – план за регулация и
реж им на заст рояване за прест ру кт у риране
на жилищен комплекс за ж.к. Люлин 10 м.р.,
и план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него в
граници: бул. Луи Пастьор, бул. Царица Йоанна,
ул. Добринова скала и ул. Ген. Владимир Денчев.
Изработеният ПУП е разгледан и приет от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-6/20 и 28.01.2011 г.
Проектът за ПУП е обявен на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като съобщението е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 26 от 2011 г.
На основание чл. 22 ЗУТ е проведено обществено обсъждане на 3.05.2011 г. в изпълнение на
Заповед № РД-09-117 от 11.04.2011 г. на кмета на
район „Люлин“.
Съгласно писмо на район „Люлин“ № АГ-0754/4 от 7.07.2011 г. в законоустановения срок на
обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ са постъпили
10 възражения, а при общественото обсъждане – 16 възражения и становища.
Спазена е процедурата по чл. 22, ал. 4 във
връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ за обществено обсъждане.
Представено е заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
заверено от дирекция „Зелена система“ – СО.
Проектът заедно с постъпилите възражения
по обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и възраженията и становищата от общественото обсъждане
е разгледан от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-7 от
31.01.2012 г., т. 36. След корекции по уважени
възражения, служебни предложения и становища
на отделите в НАГ проектът заедно със схемите
по чл. 108, ал. 2 ЗУТ е обявен по чл. 128, ал. 2
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и 10 ЗУТ (ДВ, бр. 35 от 2012 г.) и е изпълнена
процедурата по чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 121,
ал. 1 ЗУТ за провеждане на обществено обсъждане (проведено на 6.06.2012 г. в изпълнение на
Заповед № РД-09-108 от 10.05.2012 г. на кмета
на район „Люлин“).
Проектите заедно с постъпилите в законоустановения срок възражения по обявяването по
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ и възражения и становища
по общественото обсъждане са разгледани от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г- 46 от 12.06.2012 г.,
т. 15. Съгласно решението на ОЕСУТ по протокола проектът е приет и след корекции по
уважени възражения, служебни предложения
и становища на отделите в НАГ следва да се
изпрати за одобряване в СОС.
Схемите по чл. 108, ал. 2 ЗУТ са съгласувани с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и
„Топлофикация – София“ – ЕАД. Представено е
становище на „Софийска вода“ – АД, с писмо
№ ТУ-207 от 20.01.2011 г. със забележки, които
са отстранени при обявяването по чл. 128, ал. 2
и 10 ЗУТ.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Проектът за ж.к. Люлин 10 м.р. е изработен
като план за регулация и режим на застрояване
за преструктуриране на съществуващия жилищен комплекс при спазване условията на чл. 22,
ал. 4 – 7 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС, и териториалният обхват на плана е над три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2
ЗУТ въз основа на делегираните със Заповед
№ РД-50-1335 от 29.05.2008 г. от кмета на СО
правомощия за това по предвидения в закона ред.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано
в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 2
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
С решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-3 от 17.01.2012 г.,
т. 36, проектът е върнат за преработка съгласно
чл. 128, ал. 9 ЗУТ, поради което процедурата по
обявяване е повторена съгласно чл. 128, ал. 10
ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане и при
двете обявявания на проекта, с което е спазена
разпоредбата на чл. 121 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене, запазване и доразвиване на комплексния
характер на територията, балансирана зелена
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система и съхраняване на съществуващата такава,
съхраняване на реализираните междублокови
пространства, като алеи, спортни игрища, детски площадки и т.н., и при осигурена защита на
частния интерес върху възстановените имоти в
случаите, когато същият не влиза в противоречие
със защитавания обществен такъв.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията, който е постигнат със същия,
градоустройствени показатели по предходен план
и постигнати показатели с изработения план.
ПРЗ и план-схемите към него са приети с
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г- 46 от 12.06.2012 г.,
т. 15.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
И мо т и т е в обх вата на п ла на попа дат в
„Жилищна зона с преобладаващо комплексно
застрояване“ („Жк“), „Смесена многофункционална зона“ („Смф“) и „Зона за общественообслужващи дейности“ („Оо“), в които съгласно
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 2, 12 и 15,
е допустимо УПИ в обхвата да са с конкретното
предназначение, предвидено в плана. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху
застроителната част, отговарят на предвидените
в ОУП на СО.
За нормативи за плътност и интензивност на застрояване в терените за детски заведения – УПИ
VI – „За детско заведение в кв. 28б“, и УПИ
VI – „За детска градина в кв. 10б“, се приемат
изискуемите по чл. 40, ал. 2 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони, съответно: плътност на застрояване – до
30 %, и Кинт. – до 0,6, а необходимото озеленяване – 40 %. Същите не противоречат на показателите за зона „Оо“ по ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-14 от 6.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотите в обхвата на разработката попадат
в жилищна територия с комплексно застрояване
по смисъла на чл. 16 от Наредба № 7 от 2003 г.
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
С оглед на горното е възложено изработването
на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
Столичният общински съвет приема, че в
случаите на одобряване на план за преструктуриране на жилищен комплекс с оглед постигане
целите на този вид план правилото на чл. 15 ЗУТ,
че границите на веднъж урегулиран поземлен
имот не могат да се променят без съгласието на
собственика му, е неприложимо. В тези случаи
не следва да се доказват и основания по чл. 134
ЗУТ. Планът по чл. 110, ал. 4 ЗУТ е отделен вид
план, при който се спазват изискванията по чл. 22
ЗУТ и само за неуредените случаи се прилагат
общите норми за устройствено планиране.
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С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променя структурата
и застрояването, в т. ч. и чрез образуване на
урегулирани поземлени имоти за съществуващи
и за нови сгради за обществено озеленяване,
както и за друго предназначение.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от наредбата в съществуващия жилищен
комплекс, какъвто е Люлин 10 м.р., следва да
се предвидят обществени озеленени територии,
които са най-малко 15 % от общата територия
на жилищния комплекс. Съгласно т. 2 по приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО тези площи
са с режим на „Тго“. В случая предвиденият
процент зелени площи за широко обществено
ползване с режим на „Тго“ е 18,09 %. Законът
не забранява на административния орган при
одобряване на подробния устройствен план да
предвиди и по-високи показатели от минимално
изискуемите, като в това отношение той действа
при условията на оперативна самостоятелност и
прави преценката си по целесъобразност. Озеленените площи са предвидени в междублоковите
пространства във всеки един от кварталите в
плана за обслужване на реализираното жилищно
строителство и са неделима част, елемент от едно
комплексно по своя характер мероприятие. Тяхното предназначение е да обслужват основното
мероприятие и те са елемент от благоустрояването на целия жилищен комплекс. Озеленяване
е предвидено и за осигуряване на защитен пояс
от шум и замърсяване към бул. Царица Йоанна
и бул. Д-р Петър Дертлиев.
УПИ, предназначени „За озеленяване с режим на Тго“, стават част от зелената система
на СО и попадащите в тях имоти на физически
и юридически лица подлежат на отчуждаване
по реда на ЗОС.
Частните имоти, предвидени за отчуж даване, попадат в пространства, предимно междублокови – с реализирани благоустройствени
мероприятия и с висока дървесна растителност.
Самостоятелното урегулиране на тези имоти с
предвидено застрояване ще доведе до уплътняване на застрояването в квартала. Срещу застрояването на част от тези имоти са постъпили
и възражения при обществените обсъждания,
които са уважени.
При направения анализ на територията се
установява, че в частта на ж.к. Люлин 10 м.р.
не е задоволена нуждата от училище. По действащия предходен план е обособен УПИ Х – „За
училище в кв. 10“, което не е реализирано.
На територията липсват компактни общински
имоти, които могат да задоволят тази нужда,
поради което се запазва отреждането на УПИ
Х – „За училище“, кв. 10, за задоволяването є.
Предназначението му не може да се промени на
основание чл. 17, т. 2 ЗУЗСО. В УПИ X влизат
и имоти – частна собственост, подлежащи на
принудително отчуждаване по реда на ЗОС.
Площта на УПИ е съобразена с изискването на
чл. 41 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони.
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С плана за рег улаци я се създават У ПИ,
предназначени „За комплексно жилищно строителство“ на съществуващите жилищни сгради,
застроени с характер на комплексно застрояване.
Прилежащите площи са определени по правилата на приложение № 1 към чл. 21 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, като е отчитано и
обстоятелството, че в границите на тези УПИ не
могат да влизат имоти – собственост на физически и юридически лица, тъй като не са налице
договори по чл. 15, ал. 5 ЗУТ; тези УПИ стават
частна общинска собственост и частните имоти в
тях не могат да бъдат отчуждени принудително.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост,
се обособяват самостоятелни УПИ, като същите
се съобразяват максимално с имотните граници по кадастралната карта и се предвиждат с
предназначение, съответстващо на допустимото
за съответната устройствена зона, и при съобразяване с направения анализ на нуждите на
живущите в комплекса от обществено обслужване; предвидено е и жилищно строителство.
Имотите – частна общинска собственост,
са у рег улирани с преобладаващо общественообслужваща функция – за улици, наземно
и подземно парк иране, „За т рафопост“, „За
озеленяване, трафопост и коо“, „За подземни
гаражи, спорт и озеленяване“, „За озеленяване
и детски площадки“, „За културен център и
озеленяване“, „За училище“ – част, като по този
начин планът е по-икономично осъществим и се
решават констатираните от направения анализ
на територията проблеми.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в който попада повече от
един имот, съобразявайки в големия брой от
случаите влезлите в сила предходни ПР, наличие на имоти, чиито размери не отговарят на
изискванията на чл. 19 ЗУТ, постигане на поцелесъобразно застрояване и т.н. Настоящият
ПР обаче се одобрява върху влязлата в сила
кадастрална карта, като без доказана идентичност между имотите по действащ предходен
кадастрален план и имотите по кадастралната
карта без доказано съгласие на собствениците
на тези имоти и сключени договори по чл. 15,
ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3 или 5
ЗУТ, липсва правно основание за одобряване
на тези УПИ.
Предвид горното план за регулация не се
одобрява за кв. 10б – УПИ: ІІІ-231, 232 и VI-229,
230; кв. 27 – УПИ: IV-294, V-165 и VI-123, 124;
кв. 28 – УПИ: VII-193, 194; кв. 28а – УПИ: VIII180, 181; кв. 30в – УПИ: ІІІ-277 и IV-146. УПИ са
изписани върху графичната част на ПРЗ.
Столични ят общинск и съвет приема решението на проектантския колектив относно
предвиденото застрояване в посочените УПИ
за целесъобразно и отговарящо на законовите
изисквания, поради което приема, че следва да се
одобри проектът за план за застрояване за тези
УПИ, който ще се приложи след провеждане на
процедурите за одобряване на план за регулация
в условията на чл. 15 или 17 ЗУТ.
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Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Уличната регулация следва съществуващата
на място такава, като промените в същата са
несъществени, поради което и на основание
чл. 108, ал. 3 ЗУТ не се изработва и одобрява
схема на уличната мрежа. В плана са отразени
типови напречни профили на улиците.
Предвид горното не е изготвен и проект за
вертикално планиране, тъй като планът е за
преструктуриране на съществуващ жилищен
комплекс. Вертикалната планировка е изпълнена.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите
в комплекса с паркирането; създават се условия
за провеждане на пешеходното движение чрез
изграждане на тротоари и пешеходни алеи; създават се условия за провеждане на велосипедното
движение чрез изграждане на велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
С плана за застрояване се потвърж дават
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване. Запазват
се и законно изградените общественообслужващи сгради.
Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и ниско,
средно или високо като характер на застрояване
с общественообслужваща или жилищна функция съобразно нуждите от такова застрояване
в комплекса съобразно направения анализ на
територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на показателите по предходен план, нито параметрите
на застрояване за устройствена зона „Жк“ при
спазване и на показателите за отделните квартали, с което е спазено изискването на чл. 22,
ал. 5 и 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изис
кванията за разстояния между новопредвидените
и съществуващите сгради по правилата за комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г.
за ПНУОВТУЗ, приложение 2 към чл. 81, както
и изискванията за разстояния до границите на
УПИ по чл. 31, ал. 1, 2, 4 и 5, чл. 35 ЗУТ и изис
кванията за разстояния през улица по чл. 32,
ал. 1 и 3 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Изработени са план-схеми за водоснабдяване
и канализация, за електрификация и топлоснабдяване, с които са определени видът и техническите размери на мрежите и съоръженията, с
което е спазен чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Отразени са сервитутите на съществуващата
техническа инфраструктура – канали, като застрояването е съобразено със същите.
За запазване облика на застрояването като
комплексно СОС приема да не се допуска ограждане на урегулираните поземлени имоти.
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Проектът е в интерес на Столичната община
за развитието на значителна част от територията
на София.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1,
чл. 110, ал. 4, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 2, 3 и 15
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 22,
чл. 31, ал. 1, 2, 4 и 5, чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 35,
чл. 79 ЗУТ, чл. 21, чл. 60, ал. 3 от Наредба № 7 от
2003 г. за правилата и нормативите за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони, приложение № 1 към чл. 21 и приложение
№ 2 към чл. 81 от Наредба № 7 от 2003 г., протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-7 от 31.01.2012 г., т. 36,
и № ЕС-Г-46 от 12.06.2012 г., т. 15, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация на ж.к. Люлин 10 м.р. в граници: бул. Луи Пастьор, бул.
Царица Йоанна, ул. Добринова скала и ул. Ген.
Владимир Денчев по червените и сините линии,
букви и цифри и корекциите в зелен и кафяв
цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация на ж.к. Люлин 10 м.р. в
граници: бул. Луи Пастьор, бул. Царица Йоанна,
ул. Добринова скала и ул. Ген. Владимир Денчев
по червените и сините линии, букви и цифри и
корекциите в зелен и кафяв цвят съгласно приложения проект, без урегулираните поземлени
имоти, за които е необходимо представяне на
договори по чл. 15 или 17 ЗУТ, както следва:
кв. 10б – УПИ: ІІІ-231, 232 и VI-229, 230
кв. 27 – УПИ: IV-294, V-165 и VI-123, 124
кв. 28 – УПИ: VII-193, 194
кв. 28а – УПИ: VIII-180, 181
кв. 30в – УПИ: ІІІ-277 и IV-146.
3. Одобрява проект за подробен устройствен
план – режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. Люлин 10
м.р. в граници: бул. Луи Пастьор, бул. Царица
Йоанна, ул. Добринова скала и ул. Ген. Владимир Денчев с корекциите в зелен и кафяв цвят
съгласно приложения проект.
4. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
за ж.к. Люлин 10 м.р. в граници: бул. Луи Пастьор, бул. Царица Йоанна, ул. Добринова скала
и ул. Ген. Владимир Денчев.
Планът за застрояване за урегулираните поземлени имоти, които не са одобрени с плана за
регулация, може да се прилага след провеждане
на процедурите по чл. 15, ал. 3 или 5 или чл. 17,
ал. 3 или 5 ЗУТ по отношение на засегнатите
имоти.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му.
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Жалбите се подават в район „Люлин“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

7399

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 406
от 19 юли 2012 г.
В процеса на изработването на Общия устройствен план на Столичната община след анализ на
състоянието на териториите на съществуващите
жилищни комплекси бе направен извод, че са
налице обективно съществуващи проблеми, свързани, от една страна, с наличието на реституирани
имоти, попадащи в междублоковите пространства
и засягащи реализирани вече благоустройствени
мероприятия, а, от друга – законосъобразните
възможности за застрояване на тези имоти. В
ЗУЗСО са предвидени механизми за съхраняване
на средата и характера на жилищните комплекси и териториите, изградени по комплексен
начин, като за решаването на проблемите на
тези територии е залегнало изготвянето на „Специализирана програма за преструктуриране на
жилищните комплекси, подобряване на средата
им и съхраняване на благоустроените площи в
междублоковите пространства“.
В изпълнение решението на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура
и жилищна политика към СОС от заседанието
є, проведено на 7.10.2009 г. (писмо № 6602-667
от 14.10.2009 г.), следва да се изработят подробни
устройствени планове – планове за регулация и
режими на застрояване за преструктуриране на
ж.к. Люлин. За създаване на условия за ефективно
провеждане на процедурите по одобряване на
ПРЗ и провеждане на обществените обсъждания
е целесъобразно подробните устройствени планове да се изработват, съобщават и одобряват
поотделно за десетте микрорайона.
Одобрено е задание за изработване на горните планове, с което се поставят изисквания и
препоръки към изработването на плановете за
преструктуриране на ж.к. Люлин за обособените
му части, като се определят видът, обемът и
съдържанието на проектните разработки, както
и изискването в процеса на работа да се поддържат контакти и да се провеждат консултации
с неправителствените организации, районната
администрация и ДАГ.
Със Заповед № РД-09-50-521 от 31.03.2010 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработването на ПУП – план за регулация и режим на
застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс за ж.к. Люлин 9 м.р. и план-схеми
по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него в граници: бул.
Луи Пастьор, бул. Царица Йоанна, ул. Ген. Асен
Николов и ул. Крим без кв. 31г.
В изпълнение на Заповед за класиране № РД09-02-109 от 12.05.2010 г. от проведена открита
процедура (открита с Решение № РД-09-03-2 от
6.01.2010 г., вписана в Регистъра за обществени
поръчки под уникален № 00087-2010-0001, обна-
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родвана на електронната страница на „Държавен
вестник“ с обявление № 9 от 15.01.2010 г., публикувано обявление за поръчка в „Официален
вестник“ на Европейския съюз под № 2010/
S8-009523) и на основание чл. 74, ал. 1 ЗОП
е сключен договор № НАГ-996 от 12.07.2010 г.
между Столичната община като възложител и
„Ситиарх“ – ЕООД, като изпълнител за изработване на ПУП – план за регулация и режим на
застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс за ж.к. Люлин 9 м.р. и план-схеми
по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него в граници: бул.
Луи Пастьор, бул. Царица Йоанна, ул. Ген. Асен
Николов и ул. Крим без кв. 31г.
Изработеният ПУП е разгледан и приет от
ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-6/20 от
28.01.2011 г.
Проектът за ПУП е обявен на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като съобщението е обнародвано в ДВ, бр. 26 от 2011 г. На основание
чл. 22 ЗУТ е проведено обществено обсъждане
на 3.05.2011 г. в изпълнение на Заповед № РД-09117 от 11.04.2011 г. на кмета на район „Люлин“.
Съгласно писмо на район „Люлин“ № АГ-0754/4 от 7.07.2011 г. в законоустановения срок на
обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ са постъпили 10
възражения, а при общественото обсъждане – 7
възражения и становища.
Спазена е процедурата по чл. 22, ал. 4 във
връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ за провеждане на
обществено обсъждане.
Представено е заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
заверено от дирекция „Зелена система“ – СО.
Проектът заедно с постъпилите възражения по
обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и възраженията
и становищата от общественото обсъждане са
разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-3 от
17.01.2012 г., т. 33.
След корекции по уважени възражения, служебни предложения и становища на отделите в
НАГ проектът заедно със схемите по чл. 108, ал. 2
ЗУТ е обявен по чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ – ДВ,
бр. 35 от 2012 г., и е изпълнена процедурата по
чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ за
провеждане на обществено обсъждане (проведено
на 6.06.2012 г. в изпълнение на Заповед № РД-09108 от 10.05.2012 г. на кмета на район „Люлин“).
Проектите заедно с постъпилите в законоустановения срок възражения по обявяването по
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ и възражения и становища
по общественото обсъждане са разгледани от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-46 от 12.06.2012 г.,
т. 14. Съгласно решението на ОЕСУТ проектът е
приет и след корекции по уважени възражения,
служебни предложения и становища на отделите
в НАГ следва да се изпрати за одобряване в СОС.
Схемите по чл. 108, ал. 2 ЗУТ са съгласувани с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и
„Топлофикация – София“ – ЕАД. Представено е
становище на „Софийска вода“ – АД, с писмо
№ ТУ-5096 от 15.12.2010 г. със забележки, които
са отстранени при обявяването по чл. 128, ал. 2
и 10 ЗУТ.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

Проектът за ж.к. Люлин 9 м.р. е изработен
като план за регулация и режим на застрояване
за преструктуриране на съществуващия жилищен комплекс при спазване условията на чл. 22,
ал. 4 – 7 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС, и териториалният обхват на плана е над три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2
ЗУТ въз основа на делегираните със Заповед
№ РД-50-1335 от 29.05.2008 г. от кмета на СО
правомощия за това по предвидения в закона ред.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано
в „Държавен вестник“, съгласно чл. 128, ал. 2
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
С решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-3 от 17.01.2012 г.,
т. 33, проектът е върнат за преработка съгласно
чл. 128, ал. 9 ЗУТ, поради което процедурата по
обявяване е повторена съгласно чл. 128, ал. 10
ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане и при
двете обявявания на проекта, с което е спазена
разпоредбата на чл. 121 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене, запазване и доразвиване на комплексния
характер на територията, балансирана зелена
система и съхраняване на съществуващата такава,
съхраняване на реализираните междублокови
пространства, като алеи, спортни игрища, детски площадки и т.н., и при осигурена защита на
частния интерес върху възстановените имоти в
случаите, когато същият не влиза в противоречие
със защитавания обществен такъв.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията, който е постигнат със същия,
градоустройствени показатели по предходен план
и постигнати показатели с изработения план.
ПРЗ и план-схемите към него са приети с
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-46 от 12.06.2012 г.,
т. 14.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
И мо т и т е в обх вата на п ла на попа дат в
„Жилищна зона с преобладаващо комплексно
застрояване“ („Жк“), „Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване“ („Жс“)
и „Зона за общественообслужващи дейности“
(„Оо“), в които съгласно приложение към чл. 3,
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ал. 2 ЗУЗСО, т. 2, 3 и 15 е допустимо УПИ в
обхвата да са с конкретното предназначение,
предвидено в плана. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху застроителната
част, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
За нормативи за плътност и интензивност
на застрояване в терените за детски заведения – УПИ VIII – „За детска ясла“ в кв. 31, УПИ
XXI – „За ОДЗ в кв. 14“, и УПИ IV – „За ОДЗ в
кв. 12“, се приемат изискуемите по чл. 40, ал. 2 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони (ПНУОВТУЗ), съответно:
плътност на застрояване – до 30 %, и Кинт. – до
0,6, а необходимото озеленяване – 40 %. Същите
не противоречат на показателите за зона „Оо“
по ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-14 от 6.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотите в обхвата на разработката попадат
в жилищна територия с комплексно застрояване
по смисъла на чл. 16 от Наредба № 7 от 2003 г.
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
С оглед на горното е възложено изработването
на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
Столичният общински съвет приема, че в
случаите на одобряване на план за преструктуриране на жилищен комплекс с оглед постигане
целите на този вид план, правилото на чл. 15 ЗУТ,
че границите на веднъж урегулиран поземлен
имот не могат да се променят без съгласието на
собственика му, е неприложимо. В тези случаи
не следва да се доказват и основания по чл. 134
ЗУТ. Планът по чл. 110, ал. 4 ЗУТ е отделен вид
план, при който се спазват изискванията по чл. 22
ЗУТ и само за неуредените случаи се прилагат
общите норми за устройствено планиране.
С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променя структурата
и застрояването, в това число и чрез образуване
на урегулирани поземлени имоти за съществуващи и за нови сгради, за обществено озеленяване,
както и за друго предназначение.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от наредбата в съществуващия жилищен
комплекс, какъвто е Люлин 9 м.р., следва да
се предвидят обществени озеленени територии,
които са най-малко 15 % от общата територия
на жилищния комплекс. Съгласно т. 2 по приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО тези площи са с
режим на „Тго“. В случая предвиденият процент
зелени площи за широко обществено ползване с
режим на „Тго“ е 16,4 %. Законът не забранява
на административния орган при одобряване на
подробния устройствен план да предвиди и по-високи показатели от минимално изискуемите, като
в това отношение той действа при условията на
оперативна самостоятелност и прави преценката
си по целесъобразност. Озеленените площи са
предвидени в междублоковите пространства във
всеки един от кварталите в плана за обслужване
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на реализираното жилищно строителство и са
неделима част, елемент от едно комплексно по
своя характер мероприятие. Тяхното предназначение е да обслужват основното мероприятие
и те са елемент от благоустрояването на целия
жилищен комплекс.
УПИ, предназначени „За озеленяване с режим на Тго“, стават част от зелената система
на СО и попадащите в тях имоти на физически
и юридически лица подлежат на отчуждаване
по реда на ЗОС.
Частните имоти, предвидени за отчуждаване,
попадат в меж дублоковите пространства – в
затревени площи и с висока дървесна растителност. Самостоятелното урегулиране на тези
имоти с предвидено застрояване ще доведе до
уплътняване на застрояването в квартала. Срещу
застрояването на част от тези имоти са постъпили
и възражения при обществените обсъждания,
които са уважени.
При направения анализ на територията се
установява, че в частта на ж.к. Люлин 9 м.р.
не е задоволена нуждата от детски градини и
ясли. На територията липсват компактни общински имоти, които могат да задоволят тази
нужда, поради което равномерно в комплекса
са обособени УПИ за задоволяването є, в които
влизат и имоти – частна собственост, подлежащи на принудително отчуждаване по реда на
ЗОС – в кв. 31, УПИ VIII – „За детска ясла“;
в кв. 14, УПИ XXI – „За ОДЗ“; в кв. 102, УПИ
IV – „За ОДЗ“. Площта на УПИ е съобразена с
изискването на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони. УПИ XXI – „За ОДЗ“ от кв. 14 се предвижда и в предходния регулационен план, като
предназначението му не може да се промени на
основание чл. 17, т. 2 ЗУЗСО.
С плана за рег улаци я се създават У ПИ,
предназначени „За комплексно жилищно строителство“, на съществуващите жилищни сгради,
застроени с характер на комплексно застрояване.
Прилежащите площи са определени по правилата на приложение № 1 към чл. 21 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, като е отчитано и
обстоятелството, че в границите на тези УПИ не
могат да влизат имоти – собственост на физичес
ки и юридически лица, тъй като не са налице
договори по чл. 15, ал. 5 ЗУТ; тези УПИ стават
частна общинска собственост и частните имоти в
тях не могат да бъдат отчуждени принудително.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост,
се обособяват самостоятелни УПИ, като същите
се съобразяват максимално с имотните граници по кадастралната карта и се предвиждат с
предназначение, съответстващо на допустимото
за съответната устройствена зона и при съоб
разяване направения анализ на нуж дите на
живущите в комплекса от обществено обслужване; предвидено е и жилищно строителство,
предимно в зона „Жс“.
Имотите – частна общинска собственост, са
урегулирани с преобладаващо общественообслужваща функция – „За улици, наземно пар-
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киране“, „За трафопост“, „За трафопост и коо“,
„За трафопост и клуб“, „За културни дейности и
ритуална зала“, „За детска градина“ – част, „За
училище“, като по този начин планът е по-икономично осъществим и се решават констатираните
от направения анализ на територията проблеми.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в който попада повече от
един имот, съобразявайки в големия брой от
случаите влезлите в сила предходни ПР, наличие на имоти, чиито размери не отговарят на
изискванията на чл. 19 ЗУТ, постигане на поцелесъобразно застрояване и т.н. Настоящият
ПР обаче се одобрява върху влязлата в сила
кадастрална карта, като без доказана идентичност между имотите по действащ предходен
кадастрален план и имотите по кадастралната
карта без доказано съгласие на собствениците
на тези имоти и сключени договори по чл. 15,
ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3 или 5
ЗУТ липсва правно основание за одобряване на
тези УПИ.
Предвид горното план за регулация не се
одобрява за кв. 14, УПИ XII-183, 189, 261, УПИ
XIII-184, 261, УПИ XIV-185, 186, УПИ XVI-190,
291, 358, 359, 389, 391, УПИ XVII-190, 191, 305,
УПИ XVIII-191, 192 и УПИ XIX-190, 191, 192,
291, 389. УПИ са изписани върху графичната
част на ПР.
Столични ят общинск и съвет приема решението на проектантския колектив относно
предвиденото застрояване в посочените УПИ
за целесъобразно и отговарящо на законовите
изисквания, поради което приема, че следва да се
одобри проектът за план за застрояване за тези
УПИ, който ще се приложи след провеждане на
процедурите за одобряване на план за регулация
в условията на чл. 15 или 17 ЗУТ.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Уличната регулация следва съществуващата
на място такава, като промените в същата са
несъществени, поради което и на основание
чл. 108, ал. 3 ЗУТ не се изработва и одобрява
схема на уличната мрежа. В плана са отразени
типови напречни профили на улиците.
Предвид горното не е изготвен и проект за
вертикално планиране, тъй като планът е за
преструктуриране на съществуващ жилищен
комплекс. Вертикалната планировка е изпълнена.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите
в комплекса с паркирането; създават се условия
за провеждане на пешеходното движение чрез
изграждане на тротоари и пешеходни алеи; създават се условия за провеждане на велосипедното
движение чрез изграждане на велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
С плана за застрояване се потвърж дават
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване. Запазват
се и законно изградените общественообслужващи сгради.
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Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и ниско,
средно или високо като характер на застрояване
с общественообслужваща или жилищна функция съобразно нуждите от такова застрояване
в комплекса съобразно направения анализ на
територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на показателите по предходен план, нито параметрите
на застрояване за устройствена зона „Жк“ при
спазване и на показателите за отделните квартали, с което е спазено изискването на чл. 22,
ал. 6 ЗУТ.
Заст рояването се одобрява при спазване
изискванията за разстояния между новопредвидените и съществуващите сгради по правилата за комплексно застрояване, определени с
наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7
от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, приложение 2 към
чл. 81, както и изискванията за разстояния до
границите на УПИ по чл. 31, ал. 1, 2 и 5, чл. 35
ЗУТ и изискванията за разстояния през улица
по чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ.
Новопредвиденото застрояване в зона „Жс“
се одобрява при спазване изискванията за разстояния по чл. 31 и 32 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Изработени са план-схеми за водоснабдяване
и канализация, за електрификация и топлоснабдяване, с които са определени видът и техническите размери на мрежите и съоръженията, с
което е спазен чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Отразени са сервитутите на съществуващата
техническа инфраструктура – водопровод, канали, като застрояването е съобразено със същите.
За запазване облика на застрояването като
комплексно СОС приема да не се допуска ограждане на урегулираните поземлени имоти.
Проектът е в интерес на Столичната община
за развитието на значителна част от територията
на София.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1,
чл. 110, ал. 4, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 2, 3 и 15
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 22,
31, 32, 35 и 79 ЗУТ, чл. 21, чл. 60, ал. 3 от Наредба № 7 от 2003 г. за правилата и нормативите
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, приложение № 1 към чл. 21
и приложение № 2 към чл. 81 от Наредба № 7
от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-3 от 17.01.2012 г., т. 33, и № ЕС-Г-46 от
12.06.2012 г., т. 14, Столичният общински съвет
реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация на ж.к. Люлин 9
м.р. в граници (включително): бул. Луи Пастьор,
бул. Царица Йоанна, ул. Ген. Асен Николов и ул.
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Крим без кв. 31г, по червените и сините линии,
букви и цифри и корекциите в зелен и кафяв
цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация на ж.к. Люлин 9 м.р.,
в граници (включително): бул. Луи Пастьор,
бул. Царица Йоанна, ул. Ген. Асен Николов и
ул. Крим без кв. 31г, по червените и сини телинии, букви и цифри и корекциите в зелен и
кафяв цвят съгласно приложения проект и без
урегулираните поземлени имоти, за които е необходимо представяне на договори по чл. 15 или
17 ЗУТ, както следва: кв. 14, УПИ ХІІ-183, 189,
261, УПИ ХІІІ-184, 261, УПИ XIV-185, 186, УПИ
ХVI-190, 291, 358, 359, 389, 391, УПИ XVII-190,
191, 305, УПИ XVIII-191, 192 и УПИ XIX-190,
191, 192, 291, 389.
3. Одобрява проект за подробен устройствен
план – режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. Люлин 9 м.р.
в граници (включително): бул. Луи Пастьор, бул.
Царица Йоанна, ул. Ген. Асен Николов и ул.
Крим без кв. 31г, с корекциите в зелен и кафяв
цвят съгласно приложения проект.
4. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
за ж.к. Люлин 9 м.р. в граници (включително):
бул. Луи Пастьор, бул. Царица Йоанна, ул. Ген.
Асен Николов и ул. Крим без кв. 31г.
Планът за застрояване за урегулираните поземлени имоти, които не са одобрени с плана за
регулация, може да се прилага след провеждане
на процедурите по чл. 15, ал. 3 или 5 или чл. 17,
ал. 3 или 5 ЗУТ по отношение на засегнатите
имоти.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 407
от 19 юли 2012 г.
В процеса на изработването на общия устройствен план на Столичната община след анализ на
състоянието на териториите на съществуващите
жилищни комплекси е направен извод, че са налице обективно съществуващи проблеми, свързани,
от една страна, с наличието на реституирани
имоти, попадащи в междублоковите пространства
и засягащи реализирани вече благоустройствени
мероприятия, а от друга – законосъобразните
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възможности за застрояване на тези имоти. В
ЗУЗСО са предвидени механизми за съхраняване
на средата и характера на жилищните комплек
си и териториите, изградени по комплексен
начин, като за решаването на проблемите на
тези територии е залегнало изготвянето на „Специализирана програма за преструктуриране на
жилищните комплекси, подобряване на средата
им и съхраняване на благоустроените площи в
междублоковите пространства“.
В изпълнение решението на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура
и жилищна политика към СОС от заседанието
є, проведено на 7.10.2009 г. (писмо № 6602-667
от 14.10.2009 г.), следва да се изработят подробни
устройствени планове – планове за регулация
и режими на застрояване за преструктуриране
на жилищен комплекс „Люлин“. За създаване
на условия за ефективно провеждане на процедурите по одобряване на ПРЗ и провеждане на
обществените обсъждания по целесъобразност
е взето решение подробните устройствени планове да се изработват, съобщават и одобряват
поотделно за десетте микрорайона.
Одобрено е задание за изработване на горните планове, с което се поставят изисквания и
препоръки към изработването на плановете за
преструктуриране на жилищен комплекс „Люлин“ за обособените му части, като се определят
видът, обемът и съдържанието на проектните
разработк и, както и изиск ването в процеса
на работа да се поддържат контакти и да се
провеждат консултации с неправителствените
организации, районната администрация и ДАГ.
Със Заповед № РД-09-50-519 от 31.03.2010 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработването на ПУП – план за регулация и режим на
застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс за ж.к. Люлин – 7 м.р., и план-схеми
по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него в граници: бул.
Индира Ганди, ул. Добринова скала, бул. Джавахарлал Неру и бул. Царица Йоанна.
В изп ъ л нен ие на За повед за к ласи ра не
№ РД-09-02-109 от 12.05.2010 г. от проведена
открита процедура (по Решение № РД-09-03-2 от
6.01.2010 г., вписана в Регистъра за обществени
поръчки под уникален № 00087-2010-0001, обнародвана на електронната страница на „Държавен
вестник“ с обявление № 9 от 15.01.2010 г., публикувано обявление за поръчка в „Официален
вестник“ на Европейския съюз под № 2010/S
8-009523) и на основание чл. 74, ал. 1 ЗОП е
ск лючен договор № Н А Г-996 от 12.07.2010 г.
между Столичната община като възложител и
Консорциум „Арнайзфорум – груп“ като изпълнител за изработване на ПУП – план за регулация
и режим на застрояване за преструктуриране
на жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 7 м.р.,
и план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него в
граници: бул. Индира Ганди, ул. Добринова скала,
бул. Джавахарлал Неру и ул. Царица Йоанна.
Изработеният ПУП е разгледан и приет от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-6/20 от 28.01.2011 г.
Същият е обявен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ със съобщението, което е обнародвано (ДВ,
бр. 26 от 2011 г.).
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На основание чл. 22 ЗУТ е проведено обществено обсъждане на 2.05.2011 г. в изпълнение на
Заповед № РД-09-116 от 11.04.2011 г. на кмета
на р-н „Люлин“.
Съгласно писмо peг. № АГ-07-53/4 от 7.07.2011 г.
на район „Люлин“ в законоустановения срок на
обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ са постъпили 7
възражения, а при общественото обсъждане – 30
възражения и становища.
Проектът заедно с постъпилите възражения при обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и
възраженията и становищата от общественото
обсъждане е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-3 от 17.01.2012 г., т. 31.
След корекции по уважени възражения, служебни предложения и становища на отделите
в НАГ проектът е обявен по чл. 128, ал. 2 и 10
ЗУТ (ДВ, бр. 35 от 2012 г.) и е изпълнена процедурата по чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 121, ал. 1
ЗУТ за провеждане на обществено обсъждане
(проведено на 5.06.2012 г. в изпълнение на Заповед № РД-09-108 от 10.05.2012 г. на кмета на
район „Люлин“).
Проектите заедно с постъпилите в законоустановения срок възражения по обявяването по
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ и възражения и становища
по общественото обсъждане са разгледани от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-46 от 12.06.2012 г.,
т. 12. Съгласно решението на ОЕСУТ по протокола проектът е приет и след корекции по
уважени възражения, служебни предложения
и становища на отделите в НАГ следва да се
изпрати за одобряване в СОС.
Представено е заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
заверено от дирекция „Зелена система“ – СО.
Схемите по чл. 108, ал. 2 ЗУТ са съгласувани с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и
„Топлофикация – София“ – ЕАД. Представено е
становище на „Софийска вода“ – АД, с писмо
№ ТУ-205 от януари 2011 г. със забележки, които са отстранени при обявяването по чл. 128,
ал. 2 и 10 ЗУТ.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Проектът за ж.к. Люлин – 7 м.р., е изработен
като план за регулация и режим на застрояване
за преструктуриране на съществуващия жилищен комплекс при спазване условията на чл. 22,
ал. 4 – 7 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС, и териториалният обхват на плана е над три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния архитект на СО в съответствие с чл. 124,
ал. 2 ЗУТ въз основа на делегираните със Заповед № РД-50-1335 от 29.05.2008 г. от кмета
на СО правомощия за това по предвидения в
закона ред.
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Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано
в „Държавен вестник“, съгласно чл. 128, ал. 2
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
С решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-3 от 17.01.2012 г.,
т. 31, проектът е върнат за преработка съгласно
чл. 128, ал. 9 ЗУТ, поради което процедурата по
обявяване е повторена съгласно чл. 128, ал. 10
ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане и при
двете обявявания на проекта, с което е спазена
разпоредбата на чл.121 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене, запазване и доразвиване на комплексния
характер на територията, балансирана зелена
система и съхраняване на съществуващата такава,
съхраняване на реализираните междублокови
пространства, като алеи, спортни игрища, детски площадки и т.н., и при осигурена защита на
частния интерес върху възстановените имоти в
случаите, когато същият не влиза в противоречие
със защитавания обществен такъв.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията, който е постигнат със същия,
съществуващо положение и постигнати показатели с изработения план.
ПРЗ и план-схемите към него са приети с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-46 от 12.06.2012 г., т. 12.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
И мо т и т е в обх вата на п ла на попа дат в
„Жилищна зона с преобладаващо комплексно
застрояване“ („Жк“) и „Зона за общественообслужващи дейности“ („Оо“), в които съгласно
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 2 и 15, е
допустимо УПИ в обхвата да са с конкретното
предназначение, предвидено в плана. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху
застроителната част, отговарят на предвидените
в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-14 от 06.03.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотите в обхвата на разработката попадат
в жилищна територия с комплексно застрояване
по смисъла на чл. 16 от Наредба № 7 от 2003 г.
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
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С оглед на горното е възложено изработването
на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ, който е отделен
вид план, при който се спазват изискванията по
чл. 22 ЗУТ и само за неуредените случаи се прилагат общите норми за устройствено планиране.
С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променя структурата
и застрояването, в т. ч. и чрез образуване на
урегулирани поземлени имоти за съществуващи
и за нови сгради, за обществено озеленяване,
както и за друго предназначение.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от наредбата в съществуващия жилищен
комплекс, какъвто е Люлин – 7 м.р., следва да
се предвидят обществени озеленени територии,
които са най-малко 15 % от общата територия
на жилищния комплекс. Съгласно т. 2 по приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО тези площи са с
режим на „Тго“. В случая предвиденият процент
зелени площи за широко обществено ползване с
режим на „Тго“ е 17,5 %. Законът не забранява
на административния орган при одобряване на
подробния устройствен план да предвиди и по-високи показатели от минимално изискуемите, като
в това отношение той действа при условията на
оперативна самостоятелност и прави преценката
си по целесъобразност. Озеленените площи са
предвидени в междублоковите пространства във
всеки един от кварталите в плана за обслужване
на реализираното жилищно строителство и са
неделима част, елемент от едно комплексно по
своя характер мероприятие. Тяхното предназначение е да обслужват основното мероприятие
и те са елемент от благоустрояването на целия
жилищен комплекс.
УПИ, предназначени „За озеленяване с режим на Тго“, стават част от зелената система
на СО и попадащите в тях имоти на физически
и юридически лица подлежат на отчуждаване
по реда на ЗОС.
Частните имоти, предвидени за отчуждаване,
са: ПИ 271 в УПИ V от кв. 10; ПИ 627, 299, 300,
297 (частично) в УПИ XIII, ПИ 296 (частично) в
УПИ V, ПИ 512, 293 (частично), 294 (частично)
в УПИ X от кв. 9; ПИ 276, 277, 297 (частично)
в УПИ V от кв. 6; ПИ 279 в УПИ V от кв. 7.
Всички тези имоти попадат в пространства,
предимно междублокови, с реализирани благоустройствени мероприятия. В кв. 9 в ПИ 300
има висока дървесна растителност и пешеходна алея, в ПИ 299 – асфалтирана площадка, в
ПИ 627 и част от 297 – затревена площ, в ПИ
296, 512, 293, 294 – дървесна растителност и асфалтови площадки; в кв. 10 в ПИ 271 – висока
дървесна растителност и пешеходни алеи; в кв.
6, в ПИ 277 – висока дървесна растителност и
асфалтова площадка, ПИ 276 – висока дървесна
растителност; в кв. 7, ПИ 279 – затревена площ.
Самостоятелното урегулиране на тези имоти с
предвидено застрояване ще доведе до уплътняване
на застрояването и до нарушаване нормите за
зелени площи в комплекса и в квартала. Срещу
застрояването на част от тези имоти са постъпили
и възражения при обществените обсъждания,
които са уважени.
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За отчуждаване по реда на ЗОС се предвижда
и поземлен имот 268, попадащ в УПИ IV – за
културен дом, кв. 4. С плана се запазва предназначението на УПИ IV – за културен дом,
каквото е то по предходен план; същото не може
да бъде променено на основание чл. 17 ЗУЗСО.
Застрояването в него е целесъобразно.
С плана за рег улаци я се създават У ПИ,
предназначени „За комплексно жилищно строителство“ на съществуващите жилищни сгради,
застроени с характер на комплексно застрояване.
Прилежащите площи са определени по правилата на приложение № 1 към чл. 21 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, като е отчитано и
обстоятелството, че в границите на тези УПИ не
могат да влизат имоти – собственост на физически и юридически лица, тъй като не са налице
договори по чл. 15, ал. 5 ЗУТ; тези УПИ стават
частна общинска собственост и частните имоти в
тях не могат да бъдат отчуждени принудително.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост,
се обособяват самостоятелни УПИ, като същите
се съобразяват максимално с имотните граници
по кадастралната карта и се предвиждат с предназначение, съответстващо на допустимото за
съответната устройствена зона и при съобразяване направения анализ на нуждите на живущите
в комплекса от обществено обслужване.
Имотите – частна общинска собственост,
са урегулирани с преобладаващо общественообсл у ж ваща фу нк ци я – „За т рафопост“, „За
трафопост и ОО“, „За културен дом“, „За детска
градина“, „За училище“, като по този начин
планът е по-икономично осъществим и се решават констатираните от направения анализ на
територията проблеми.
За комплекса е задоволена нуждата от училище
и детски градини чрез съществуващите такива.
С проекта в частта на кв. 9 е образуван УПИ
IX, като в същия влизат поземлени имоти 293
и 294. Не са събрани доказателства за съгласие
на собствениците на тези имоти с включване
на същите в общ УПИ, както и не са събрани
доказателства за сключени договори по чл. 15,
ал. 3 и/или 5 ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3 и/или
5 ЗУТ, поради което липсва правно основание за
одобряване на план за регулация за този УПИ,
предполагащо съсобственост.
Предвид горното план за регулация не се
одобрява за УПИ IX-293, 294 от кв. 9. УПИ е
изписано върху графичната част на ПУП.
Столи чни я т общинск и съвет приема решението на проектантския колектив относно
предвиденото застрояване в УПИ IX и счита
същото за целесъобразно.
Предвид горното СОС счита, че за УПИ IX,
кв. 9, следва да се одобри проектът за план за
застрояване.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Уличната регулация следва съществуващата
на място такава, като промените в същата са
несъществени, поради което и на основание
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чл. 108, ал. 3 ЗУТ не се изработва и одобрява
схема на уличната мрежа. В плана са отразени
типови напречни профили на улиците.
Предвид горното не е изготвен и проект за
вертикално планиране, тъй като планът е за
преструктуриране на съществуващ жилищен
комплекс. Вертикалната планировка е изпълнена.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите
в комплекса с паркирането; създават се условия
за провеждане на пешеходното движение чрез
изграждане на тротоари и пешеходни алеи; създават се условия за провеждане на велосипедното
движение чрез изграждане на велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
В час т та на новоп ред ви ден и т е на зем н и
паркинги са осигурени места за поставяне на
елементи (кофи) за сметосъбиране, с което се
осигурява безпроблемното им обслужване и
безопасността на уличното движение.
С плана за застрояване се потвърж дават
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване. Запазват
се и законно изградените общественообслужващи сгради.
Новопредвиденото застрояване е свободно
като начин на застрояване и преобладаващо
ниско като характер на застрояване с общественообслужваща функция съобразно нуждите от
такова застрояване в комплекса и направения
анализ на територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на показателите по съществуващо положение, нито
параметрите на застрояване за устройствена
зона „Жк“ при спазване и на показателите за
отделните квартали, с което е спазено изискването на чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния между новопредвидените и съществуващите сгради по правилата за
комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, приложение 2 към чл. 81, както
и изискванията за разстояния до границите на
УПИ по чл. 35, ал. 2 ЗУТ и изискванията за
разстояния през улица по чл. 35, ал. 1 във връзка
с чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Изработени са план-схеми за водоснабдяване
и канализация, за електрификация и топлоснабдяване, с които са определени видът и техническите размери на мрежите и съоръженията, с
което е спазен чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Отразени са сервитутите на съществуващата техническа инфраструктура – водопроводи,
канали, топлопроводи, като застрояването е
съобразено със същите.
За запазване облика на застрояването като
комплексно СОС приема да не се допуска ограждане на урегулираните поземлени имоти.
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Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията
на София.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1,
чл. 110, ал. 4, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 2 и т. 15
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 22,
35 и чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 79 ЗУТ, чл. 21, чл. 60,
ал. 3, приложение № 1 към чл. 21 и приложение
№ 2 към чл. 81 от Наредба № 7 от 2003 г. за
правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
(ПНУОВТУЗ), протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г от
17.01.2012 г., т. 31, и № ЕС-Г-46 от 12.06.2012 г.,
т. 12, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация на ж.к. Люлин – 7 м.р., в граници (вк лючително): бул.
Индира Ганди, бул. Добринова скала, бул. Джавахарлал Неру и бул. Царица Йоанна по червените
и сините линии, букви и цифри и корекциите в
зелен и кафяв цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация за ж.к. Люлин – 7
м.р., при граници (включително): бул. Индира
Ганди, бул. Добринова скала, бул. Джавахарлал
Неру и бул. Царица Йоанна, по червените и
сините линии, букви и цифри и корекциите в
зелен и кафяв цвят съгласно приложения проект, без урегулираните поземлени имоти, за
които е необходимо представяне на договори
по чл. 15 или чл. 17 ЗУТ, както следва: кв. 9,
УПИ IX-293, 294.
3. Одобрява проект за подробен устройствен
план – режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 7 м.р.,
в граници (включително): бул. Индира Ганди,
бул. Добринова скала, бул. Джавахарлал Неру
и бул. Царица Йоанна с корекциите в зелен и
кафяв цвят съгласно приложения проект.
4. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
за ж.к. Люлин – 7 м.р., при граници (включително): бул. Индира Ганди, бул. Добринова скала,
бул. Джавахарлал Неру и бул. Царица Йоанна.
5. Да отпадне предвиденото в проекта застрояване в УПИ IX-293, 294 и УПИ VI-296 от кв.
9 и да станат „За озеленяване“ в режим „ТГО“.
Планът за застрояване за урегулираните поземлени имоти, които не са одобрени с плана за
регулация, може да се прилага след провеждане
на процедурите по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ или
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ по отношение на засегнатите имоти.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
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Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
7545

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 13.33
от 23 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 128, ал. 13 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Пътна връзка“ за ПИ
039004 по КВС на землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти по КВС на землище гр. Аксаково:
000102 – междуселищна пътна транспортна мрежа, и 000105 – полски път на Община Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

7311

Председател:
Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 13.34
от 23 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Отвеждащ колектор за
заустване на пречистени отпадни води от ПИ
№ 000366 по КВС на землище гр. Игнатиево,
община Аксаково, в дере“, засягащ поземлени
имоти № 000125 – полски път, собственост на
„ММ Прес“ – ЕООД, и № 000173 – полски път,
собственост на Община Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
7312
РЕШЕНИЕ № 13.35
от 23 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 052085 по
КВС на землище с. Кичево, община Аксаково,
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област Варна, с цел жилищно строителство, така
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи с показатели: Устр. зона – Жм; Е/H-3(10);
Пл – 40 %; Кинт – 0,8; Озел. – 50 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – тр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

7313

Председател:
Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 13.36
от 23 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 052084 по
КВС на землище с. Кичево, община Аксаково,
област Варна, с цел жилищно строителство, така
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи с показатели: Устр. зона – Жм; Е/H – 3(10);
Пл – 40 %; Кинт – 0,8; Озел. – 50 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
чрез Общинския съвет – гр. А ксаково, пред
Административния съд – Варна.

7314

Председател:
Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 13.37
от 23 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 031008 по
КВС на землище гр. Аксаково, община Аксаково,
област Варна, с цел жилищно строителство, така
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи с показатели: Устр. зона – Жм; Е/H – 3(10);
Пл – 40 %; Кинт – 0,8; Озел. – 50 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. А ксаково, пред пред
Административния съд – Варна.

7315

Председател:
Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 13.38
от 23 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Аксаково, реши:
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Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 047004 по
КВС на землище гр. Аксаково, община Аксаково,
област Варна, с цел изграждане на складове за
промишлени стоки и офис, така както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи с показатели: Устр. зона – Пп; Е/H – 3(10); Пл – 80 %;
Кинт – 2,5; Озел. – 20 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

7316

Председател:
Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 13.39
от 23 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 501.1671 по
ПНИ на местност Кум тепе, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, с цел
вилно строителство, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи с показатели: Устр.
зона – Ов; Е/H – 2(7); Пл – 40 %; Кинт – 0,8;
Озел. – 50 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

7317

Председател:
Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 13.40
от 23 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот извън регулацията на с. Зорница с идентификатор 31334.53.15
по кадастралната карта на с. Зорница, община
Аксаково, област Варна, с цел установяване на
зона предимно производствена, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи с
показатели: Устр. зона – Пп; Е/H – ≤3(≤10);
Пл – 80 %; Кинт – 1,5; Озел. – 20 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

7318

Председател:
Св. Добрева
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РЕШЕНИЕ № 13.41
от 23 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 010040 по
КВС на землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с цел отреждането на
имота за търговска, складова и промишлена
незамърсяваща дейност, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи с показатели: Устр. зона – Соп; Е/H – 3(10); Пл – 70 %;
Кинт – 2,5; Озел. – 20 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред А дминистративния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
7319

3. Дви ж имо т о им у щест во на фи лиа ла в
с. Червен да се ползва от ЦДГ „Пролет“ – Асеновград. Сградният фонд да се прехвърли на
Община Асеновград.
4. Задължителната документация на филиала в с. Червен да се съхранява в ЦДГ „Пролет“ – Асеновград.

РЕШЕНИЕ № 13.42
от 23 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 128, ал. 13 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 127024 по
КВС на землище с. Долище, община Аксаково,
от който се образуват три нови имота: № 127079
и № 127080 – отредени за вилно строителство, и
№ 127081 – отреден за частен път, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи при
запазване на градоустройствените показатели, а
именно: Устр. зона – Ов; Е/H – 2(7); Пл – 40 %;
Кинт – 0,8; Озел. – 50 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет  –  гр. Аксаково, пред А дминистративния съд – Варна.

7048

7320

Председател:
Св. Добрева

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ЗАПОВЕД № А-1158
от 25 юли 2012 г.
На основа н ие ч л. 4 4, а л. 2 ЗМСМ А във
връзка с чл. 10, ал. 8 и 9 ЗНП и чл. 15, ал. 1
и 3 ППЗНП, Решение № 420 от 11.07.2012 г. на
Общинск и я съвет – Асеновг рад, и док ладна
записка на директора на ЦДГ „Пролет“ – Асеновград, нареждам:
1. Поради намалелия брой деца и докладна
записка на директора на ЦДГ „Пролет“ – Асеновг ра д, за к ри вам фи л иа ла на Ц ДГ „Про ле т“ – Ас еновг ра д, в с. Червен сч и та но о т
01.09.2012 г.
2. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 118, ал. 2 КТ.

7406

Кмет:
Е. Караиванов

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 193
от 17 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Балчик, одобрява ПУП – план за застрояване
за ПИ № 02508.90.753 по кадастралната карта
на гр. Балчик заедно с предвидения начин на
застрояване и отреждане за „Пп“ (предимно
производство).
Председател:
В. Лучиянов

РЕШЕНИЕ № 194
от 17 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – план за застрояване за
ПИ № 02508.90.751 по кадастралната карта на гр.
Балчик заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за „ПСД – стопански двор“.
Председател:
В. Лучиянов

7049

РЕШЕНИЕ № 195
от 17 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Балчик, одобрява ПУП – план за застрояване
за ПИ № 66250.36.10 по кадастралната карта на
с. Сенокос, община Балчик, заедно с предвидения
начин на застрояване.
Председател:
В. Лучиянов

7050

ОБЩИНА ВАРНА
ЗАПОВЕД № 2706
от 13 юли 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС, като взех предвид влязъл в сила ПРЗ
на кв. 206 по плана на 12 п.р. и улична регулация от о.т. 526 до о.т. 2998, одобрен със Заповед
№ Г-115 от 08.06.2004 г. на зам.-кмет на Община
Варна, отчуждавам:
Едноетажна жилищна сграда и сутерен със
ЗП 85,92 кв.м и отстъпено право на строеж на
сградата, построена в имот с идентификатор
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10135.51.147, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-40
от 14.07.2007 г. на изпълнителния директор на
АГКК, на ул. Григорий Цамблак 9, попадаща в
улична регулация, съгласно ПРЗ на кв. 206, 12
п.р. и улица от о.т. 526 до о.т. 2998, одобрен със
Заповед № Г-115 от 08.06.2004 г. на зам.-кмета
на Община Варна, предвиждащ изграждането на
обект – публична общинска собственост, която
не може да бъде задоволена по друг начин.
Част от поземлен имот 10135.51.147 попада в
уличната регулация, а останалата е включена в
УПИ I – за жилищно строителство, кв. 206, 12
п.р. Варна, за което има съставен АОС № 2915
от 30.01.2004 г.
Собственик на гореописаната сграда съгласно
договор № Д-7-9200/19 от 30.01.2007 г. е Румен
Генов Христов с постоянен адрес Варна, ул.
Григорий Цамблак 9.
Дължимото парично обезщетение за гореописания имот е в размер на 69 400 лв. в съответствие с оценката на оценител на имоти.
Съгласно договор за кредит за покупка на
недвижим имот от 22.12.2006 г. „Българска пощенска банка“ – АД, предоставя на кредитополучателите Румен Генов Христов и Теменужка
Миткова Христова кредит в размер 56 446 лв.
със срок на договора 360 месеца.
С решение № 61 от 01.11.2007 г. на Софийския
градски съд е вписана промяна на наименованието от „Българска пощенска банка“ – АД, на
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОС и писмо
вх. № ОБС 12000486ВН от 24.04.2012 г. на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, определеното
в тази заповед обезщетение след влизането є
в сила ще бъде внесено от Община Варна по
сметка: BG 85BPBI99201001010116, BIC: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, до
размера на дължимото от кредитополучателя
към датата на превеждане на сумата, но не
повече от 69 400 лв.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Копие на заповедта да се връчи на: собственика, зам.-кметовете на Община Варна, главния
секретар, председателя на Общинския съвет – гр.
Варна, директори на дирекции: „Правнонормативно обслужване“, „Финансово-стопански дейности“, „Финанси и бюджет“, „ОСИСД“, „КС“ и
деловодството за сведение и изпълнение.

7154

Кмет:
К. Йорданов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 334
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищни имоти, както следва:
„Незастроен УПИ ХІІ – „за производствени и
складови дейности“ от кв. 170 по ПУП на гр.
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Велико Търново, гаров район, представляващ ПИ
с идентификатор № 10447.512.109 по КККР на гр.
Велико Търново; „Незастроен УПИ VІІІ – „за
сервизна работилница на МВР“ от кв. 170 по
ПУП на гр. Велико Търново, гаров район, представляващ ПИ с идентификатор № 10447.512.110
по КККР на гр. В. Търново“ – собственост на
Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имота и дълготрайни активи на имота,
сключването на договори за наем, за съвместна
дейност, за обезпечаване на вземания, които имат
за предмет имота по т. 1, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона
ред и приетите решения от общинския съвет.

7155

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 335
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, представляващ:
„Заст роен У ПИ V ІІ от к в. 34 по плана на
с. Ветринци, с площ 600 кв.м, заедно с построена в него сграда (старо кметство), със ЗП 74
кв.м“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имота и дълготрайни активи на имота,
сключването на договори за наем, за съвместна
дейност, за обезпечаване на вземания, които имат
за предмет имота по т. 1, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона
ред и приетите решения от общинския съвет.

7156

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 336
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2012 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот, както следва:
„Незастроен УПИ ХХХІІ 25 – „за производствено-складови дейности“ от кв. 572 по ПУП на
гр. Велико Търново, Промишлена зона „Дълга
лъка“, представл яващ ПИ с идентификатор
№ 10447.517.192 по КККР на гр. Велико Търново“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имота и дълготрайни активи на имота,
сключването на договори за наем, за съвместна
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дейност, за обезпечаване на вземания, които имат
за предмет имота по т. 1, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона
ред и приетите решения от общинския съвет.
Председател:
Н. Ашиков

7157

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 192
от 26 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите, Решение № 57 от
31.01.2012 г. и Решение № 136 от 24.04.2012 г.
Общинският съвет – гр. Враца, реши:
І. Приема правните анализи на юриста и докладите на експерт-оценителя за срок 6 месеца.
Определя началните тръжни цени съгласно предложенията в оценителските доклади. Обявява
публичен търг с явно наддаване за продажба
на 12 изброени по-долу обекта, включени в
Програмата за приватизация за 2012 г., при
следните условия:
1. Наименование на обекта на търга с начална
тръжна цена (без ДДС) и стъпка на наддаване:
1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.19 по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, а по подробен устройствен
план (план за регулация) на гр. Враца, одобрен
с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, съставляващ офис – 50,80 кв.
м, със съответните ид. части от общите части
на сградата и правото на строеж. Обектът е на
адрес бул. Хр. Ботeв 18, сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ
на гр. Враца, описан в АОС – частна № 1497 от
18.03.2009 г. Актуализирана данъчна оценка на
обекта към 10.05.2012 г. – 13 795,70 лв. Начална
тръжна цена на обекта – 15 370 лв., и стъпка
за наддаване 200 лв. Върху крайната цена не се
начислява ДДС.
1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.20 по кадастралната
карта на гр. Враца, одобрена със Заповед №
РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК, а по подробен устройствен план
(план за регулация) на гр. Враца, одобрен с
Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, съставляващ офис – 9,80 кв.
м, със съответните ид. части от общите части
на сградата и правото на строеж. Обектът е на
адрес бул. Хр. Ботeв 18, сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ
на гр. Враца, описан в АОС – частна № 1498 от
18.03.2009 г. Актуализирана данъчна оценка на
обекта към 10.05.2012 г. – 2661,40 лв. Начална
тръжна цена на обекта – 3100 лв., и стъпка за
наддаване 100 лв. Върху крайната цена не се
начислява ДДС.
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1.3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.21 по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, а по подробен устройствен
план (план за регулация) на гр. Враца, одобрен
с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, съставляващ офис – 22,10 кв.
м, със съответните ид. части от общите части
на сградата и правото на строеж. Обектът е на
адрес бул. Хр. Ботeв 18, сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ
на гр. Враца, описан в АОС – частна № 1499 от
18.03.2009 г. Актуализирана данъчна оценка на
обекта към 4.05.2012 г. – 6001,70 лв. Начална
тръжна цена на обекта – 7020 лв., и стъпка за
наддаване 100 лв. Върху крайната цена не се
начислява ДДС.
1.4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.18 по кадастралната карта
на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43
от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на
АК, а по подробен устройствен план (план за
регулация) на гр. Враца, одобрен с Решение
№ 959 от 19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Враца, съставляващ офис – 15,90 кв. м, със съответните ид. части от общите части на сградата и
правото на строеж. Обектът е на адрес бул. Хр.
Ботeв 18, сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ на гр. Враца,
описан в АОС – частна № 1500 от 18.03.2009 г.
Актуализирана данъчната оценка на обекта към
10.05.2012 г. – 4318 лв. Начална тръжна цена на
обекта – 4810 лв., и стъпка за наддаване 100 лв.
Върху крайната цена не се начислява ДДС.
1.5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.17 по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, а по подробен устройствен
план (план за регулация) на гр. Враца, одобрен
с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, съставляващ офис – 32,60 кв.
м, със съответните ид. части от общите части
на сградата и правото на строеж. Обектът е на
адрес бул. Хр. Ботeв 18, сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ
на гр. Враца, описан в АОС – частна № 1501 от
18.03.2009 г. Актуализирана данъчната оценка
на обекта към 10.05.2012 г. – 8853,20 лв. Начална
тръжна цена на обекта – 10 100 лв., и стъпка
за наддаване 200 лв. Върху крайната цена не се
начислява ДДС.
1.6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.16 по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, а по подробен устройствен
план (план за регулация) на гр. Враца, одобрен
с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, съставляващ офис – 59,40 кв.
м, със съответните ид. части от общите части
на сградата и правото на строеж. Обектът е на
адрес бул. Хр. Ботeв 18, сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ
на гр. Враца, описан в АОС – частна № 1502 от
18.03.2009 г. Актуализирана данъчната оценка на
обекта към 10.05.2012 г. – 16 131,20 лв. Начална
тръжна цена на обекта – 18 700 лв., и стъпка
за наддаване 300 лв. Върху крайната цена не се
начислява ДДС.
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1.7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.15 по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, а по подробен устройствен
план (план за регулация) на гр. Враца, одобрен
с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, съставляващ офис 37,50 кв.
м, със съответните ид. части от общите части
на сградата и правото на строеж. Обектът е на
адрес бул. Хр. Ботeв 18, сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ
на гр. Враца, описан в АОС – частна № 1503 от
18.03.2009 г. Актуализирана данъчната оценка на
обекта към 10.05.2012 г. – 10 183,90 лв. Начална
тръжна цена на обекта – 11 810 лв., и стъпка
за наддаване 200 лв. Върху крайната цена не се
начислява ДДС.
1.8. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.14 по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, а по подробен устройствен
план (план за регулация) на гр. Враца, одобрен
с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, съставляващ офис – 11,50 кв.
м, със съответните ид. части от общите части
на сградата и правото на строеж. Обектът е на
адрес бул. Хр. Ботeв 18, сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ
на гр. Враца, описан в АОС – частна № 1504 от
18.03.2009 г. Актуализирана данъчната оценка
на обекта към 10.05.2012 г. – 3123 лв. Начална
тръжна цена на обекта – 3720 лв., и стъпка за
наддаване 100 лв. Върху крайната цена не се
начислява ДДС.
1.9. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.13 по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, а по подробен устройствен
план (план за регулация) на гр. Враца, одобрен
с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, съставляващ офис – 28,60 кв.
м, със съответните ид. части от общите части
на сградата и правото на строеж. Обектът е на
адрес бул. Хр. Ботeв 18, сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ
на гр. Враца, описан в АОС – частна № 1505 от
18.03.2009 г. Актуализирана данъчната оценка
на обекта към 10.05.2012 г. – 7766,90 лв. Начална
тръжна цена на обекта – 9240 лв., и стъпка за
наддаване 200 лв. Върху крайната цена не се
начислява ДДС.
1.10. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.3 по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, а по подробен устройствен
план (план за регулация) на гр. Враца, одобрен
с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, съставляващ офис – 42,07 кв.
м, със съответните ид. части от общите части
на сградата и правото на строеж. Обектът е на
адрес бул. Хр. Ботeв 18, сграда № 1, ет. 3, ЦГЧ
на гр. Враца, и е описан в АОС – частна № 2051
от 28.03.2012 г. Актуализирана данъчната оценка
на обекта към 4.05.2012 г. – 12 110,40 лв. Начална
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тръжна цена на обекта – 21 470 лв., и стъпка
за наддаване 300 лв. Върху крайната цена не се
начислява ДДС.
1.11. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.2 по кадастралната карта
на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43
от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на
АК, а по подробен устройствен план (план за
регулация) на гр. Враца, одобрен с Решение
№ 959 от 19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Враца, съставляващ офис – 31 кв. м, със съответните ид. части от общите части на сградата и
правото на строеж. Обектът е на адрес бул. Хр.
Ботeв 18, сграда № 1, ет. 3, ЦГЧ на гр. Враца,
описан в АОС – частна № 2052 от 28.03.2012 г.
Актуализирана данъчната оценка на обекта към
4.05.2012 г. – 8923,80 лв. Начална тръжна цена на
обекта – 15 920 лв., и стъпка за наддаване 300 лв.
Върху крайната цена не се начислява ДДС.
1.12. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.31 по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, а по подробен устройствен
план (план за регулация) на гр. Враца, одобрен
с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, съставляващ офис – 30 кв.
м, със съответните ид. части от общите части
на сградата и правото на строеж. Обектът е на
адрес бул. Хр. Ботeв 18, сграда № 1, ет. 3, ЦГЧ
на гр. Враца, описан в АОС – частна № 2050 от
28.03.2012 г. Актуализираната данъчната оценка
на обекта към 4.05.2012 г. – 8635,90 лв. Начална
тръжна цена на обекта – 15 400 лв., и стъпка
за наддаване 300 лв. Върху крайната цена не се
начислява ДДС.
ІІ. Размер на депозита за участие в търга – 10 % от началната тръжна цена. Депозитната
вноска се внася в „ОББ“ – клон Враца, по сметка
на Община Враца: BG13UBBS80023300146537, код
BIC UBBSBGSF – ТБ „ОББ“ – АД, клон Враца, в
краен срок от 15 дни от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
ІІІ. Тръжна документация се закупува и получава срещу 240 лв. (с включен ДДС) на касата
в Центъра за административно обслужване в
сградата на Община Враца, ет. 1.
ІV. Срок за закупуване на документацията
за участие в търга – 13 дни от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
V. Срок за оглед на обектите – до 17 ч. на 15ия ден от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
VІ. Предложения за участие в търга се подават в запечатен непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Враца до 17 ч. на 15-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
VІІ. Търгът да се проведе на 17-ия ден от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. в Община Враца, ет. 3,
стая № 72.
VІІІ. На основание чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите определя тръжна комисия.
ІХ. На основание чл. 9 от Наредбата за
търговете и конку рсите у твърж дава тръжни
документации.
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Х. Повторен и следващи търгове при същите
условия до продажба на имотите или изтичане
на срока по т. І да се провеждат през 14 дни,
като всички посочени срокове се удължават
също с по 14 дни.
ХІ. Възлага на кмета на общината да извърши
всички последващи действия, свързани с организацията и провеждането на търга, и да сключи
договор със спечелилите търга участници.

7371

Председател:
П. Аврамова

ОБЩИНА ДРАГОМАН
РЕШЕНИЕ № 203
от 17 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 2
и 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
с ъвет – г р. Дра г ома н, одобря ва изг о т вен и я
проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 011014, местност
Св. Георги, по КВС на с. Камбелевци, община
Драгоман, Софийска област.

7370

Председател:
В. Димитров

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 155
от 24 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150 ЗУТ и Решение
№ КЗЗ-10 от 21.09.2010 г. на Комисията за земеделски земи при МЗХ Общинският съвет – гр.
Етрополе, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на обект „Укрепване на свлачище на четвъртокласен път
Етрополе – Бойковец на 7-и км“ в обхват: поземлени имоти № 000476 и 000847, м. Кожовото,
землище на с. Бойковец, част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива.
На основание чл. 215, ал. 1 във връзка с ал. 4
ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване
чрез Община Етрополе до Административния
съд – София област.

7367

Председател:
Хр. Андреев

РЕШЕНИЕ № 156
от 24 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9 и чл. 150
ЗУТ Общинският съвет – гр. Етрополе, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване на поземлен имот
№ 132041, образуван от имот № 132040, землището на гр. Етрополе, част от инвестиционен
проект за инвестиционна инициатива за обект
„Мемориален парк“.
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Одобрява план-схемата за разполагане на
преместваемите обекти, неразделна част от
плана за застрояване.
На основание чл. 215, ал. 1 във връзка с ал. 4
ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване
чрез Община Етрополе до Административния
съд – София област.

7368

Председател:
Хр. Андреев

ОБЩИНА К АЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 274
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1,
2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава анализа на правното състояние
и пазарната оценка от май 2012 г. на общински
нежилищен имот: обект „Дискотека“, с площ
430 кв. м, представляващ реално определена
част на кота + 3,74 от блок III – западно крило
на административна сграда, построена в УПИ
I в кв. 146, бул. Никола Петков 37А, Казанлък.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общинския нежилищен
имот по т. І, състоящ се от: зала, складови и
санитарни помещения, коридор, открита тераса
и стълбище, представляващ реално определена
част на кота + 3,74 от блок III – западно крило
на административна сграда, построена в УПИ
I в кв. 146, бул. Никола Петков 37А, Казанлък,
ведно със съответните идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж, при
граници на обособената част: север – северно
крило, изток – канцеларии и двор, юг – жилищен блок, запад – улица и кооперативен пазар,
горе – покрив, и долу – зала за хранене, съгласно
ПУП и кадастрален план на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г., и
ПР, одобрен със Заповед № 118 от 18.02.2003 г.,
при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 265 200 лв. без ДДС.
Достигнатата цена се заплаща от спечелилия
участник в левове до деня на подписване на
договора за продажба по сметка: BG 79 SOMB
9130 3221727350, в „Общинска банка“ – АД, клон
Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF.
Върху цената не се дължи ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която се
внася по сметка: BG 88 SOMB 9130 3321727301,
в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, б. код SOMBBGSF, до изтичане срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са вноски от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая
17 на общината срещу квитанция за платена
цена за тръжна документация в размер 200 лв.
(без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

при Община Казанлък до изтичане срока за
подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието (не се прилага
за кандидати – физически лица, които нямат
качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако
представителната власт не може да се установи
от удостоверението за вписване в търговския
регистър или кандидатът се представлява от
пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват дек лараци я по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения за участие.
9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 13,40 ч. в стая 21 в сградата на
Община Казанлък.
III. Утвърж дава тръжна документация за
продажба на имота по т. I.
IV. За провеждане на търга по т. II назначава
комисия.
V. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички действия по организация и
провеждане на търга, подготовка и сключване
на договор за приватизация, регламентирани в
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, раздел I на глава V и глава
VII от Наредбата за търговете и конкурсите.
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Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 289
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1,
2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава анализите на правното състояние и пазарните оценки от май 2012 г. на
общински нежилищни имоти, както следва:
а) сграда – самостоятелна едноетажна масивна, с предназначение „Фурна“, със застроена
площ 218 кв. м, построена в УПИ XVI-117, 118,
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целият с площ 1650 кв. м, в кв. 11, по кадастрален
план – имот № 117, при граници на урегулирания
поземлен имот: УПИ I-104, УПИ II-105, УПИ III107, УПИ XIII-115, УПИ XV-116 и улица, съгласно
ПУП и кадастрален план на с. Хаджидимитрово,
община Казанлък, одобрени със Заповед № 12
от 1987 г. на кмета на общината;
б) сграда – самостоятелна едноетажна масивна, с предназначение „Търговска сграда“,
със застроена площ 268 кв. м, построена в УПИ
XVI-117, 118, целият с площ 1650 кв. м, в кв. 11,
по кадастрален план – имот № 118, при граници на урегулирания поземлен имот: УПИ I-104,
УПИ II-105, УПИ III-107, УПИ XIII-115, УПИ
XV-116 и улица, съгласно ПУП и кадастрален
план на с. Хаджидимитрово, община Казанлък,
одобрени със Заповед № 12 от 1987 г. на кмета
на общината.
II. Да се проведат публични търгове с явно
наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти, представляващи:
а) сграда – самостоятелна едноетажна масивна, с предназначение „Фурна“, със застроена
площ 218 кв. м, построена в регулиран поземлен имот (УПИ) XVI-117, 118, целият с площ
1650 кв. м в кв. 11 по кадастрален план – имот
№ 117, при граници на урегулирания поземлен
имот: УПИ I-104, УПИ II-105, УПИ III-107, УПИ
XIII-115, УПИ XV-116 и улица, съгласно ПУП и
кадастрален план на с. Хаджидимитрово, община
Казанлък, одобрени със Заповед № 12 от 1987 г.
на кмета на общината;
б) сграда – самостоятелна едноетажна масивна, с предназначение „Търговска сграда“, със
застроена площ 268 кв. м, построена в урегулиран
поземлен имот (УПИ) XVI-117, 118, целият с площ
1650 кв. м, в кв. 11, по кадастрален план – имот
№ 118, при граници на урегулирания поземлен
имот: УПИ I-104, УПИ II-105, УПИ III-107, УПИ
XIII-115, УПИ XV-116 и улица, съгласно ПУП
и кадастрален план на с. Хад ж идимитрово,
община Казанлък, одобрени със Заповед № 12
от 1987 г. на кмета на общината, при следните
условия:
1. Начална тръжна цена, както следва:
1.1. за имота по т. ІІ, буква „а“ – 39 950 лв.
без ДДС;
1.2. за имота по т. ІІ, буква „б“ – 61 800 лв.
без ДДС.
Достигнатата цена се заплаща от спечелилия
участник в левове до деня на подписване на
договора за продажба по сметка: BG 79 SOMB
9130 3221727350 в „Общинска банка“ – АД, клон
Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF.
Върху цената не се дължи ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка: BG 88 SOMB 9130 3321727301
в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, б. код SOMBBGSF, до изтичане срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са вноски от името и за сметка на кандидата
за участие в търга.
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4. Закупуване на тръжна документация – стая
№ 17 в сградата на общината, бул. Розова долина
6, срещу квитанция за платена цена за тръжна
документация в размер 200 лв. (без дължимия
ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името
и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието (не се прилага
за кандидати – физически лица, които нямат
качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако
представителната власт не може да се установи
от удостоверението за вписване в търговския
регистър или кандидатът се представлява от
пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват дек лараци я по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък, бул. Розова долина 6.
8. Оглед на обектите се извършва от 10 до
17 ч. през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.
9. Търговете да се проведат на 28-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ с начален час 13 ч. за обекта по т. ІІ,
буква „а“ и 13,20 ч. за имота по т. ІІ, буква „б“.
III. Утвърж дава тръжна документация за
продажба ведно с информационен меморандум
като част от нея за всеки от имотите по т. II.
IV. За провеждане на търговете по т. II назначава комисия.
V. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички действия по организация и
провеждане на търга, подготовка и сключване
на договор за приватизация, регламентирани в
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, раздел I на глава V и глава
VII от Наредбата за търговете и конкурсите.
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Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА КРЕСНА
РЕШЕНИЕ № 207
от 5 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кресна, реши:
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Одобрява следните подробни устройствени
планове:
1. ПУП – ПРЗ за строеж: „Водохващане“,
намиращ се в ПИ № 000498, м. Станковица,
в землището на с. Ощава, с ЕК АТТЕ 54537,
община Кресна, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване „Пасище – мера“, с
площ 2,381 дка, при граници и съседи: изток – ПИ № 0 0 0322 – горскостопанска територия на ДАГ – „ДГС – Кресна“, запад – ПИ
№ 000386 – воден басейн – вътрешна река на държавата – МОСВ, север – ПИ № 000322 – горско
стопанска територия на ДАГ – „ДГС – Кресна“,
юг – ПИ № 041002 – нива на Община Кресна,
ПИ № 000297 – полски път на Община Кресна,
ПИ № 000307 – нива на Община Кресна, ПИ
№ 000490 – друга селищна територия, земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ на Община Кресна, с възложител:
„Професионален спортен клуб „Старт“ – АД,
Благоевград, съгласно договор за право на преминаване през чужд имот № 51 от 30.04.2010 г.,
вписан в Агенцията по вписванията, вх. № 709
от 30.04.2010 г., акт 66, т. 3, партида 232.
2. ПУП – ПРЗ за строеж: „Площадка на сградоцентрала на МВЕЦ „Ощава“, намираща се в
ПИ № 000232, образуван от ПИ № 000195, землище с. Стара Кресна, с ЕК АТТЕ 39699, община
Кресна, с площ на имота 1 дка, представляващ
част от отдел 64, подотдел „б“, с начин на трайно
ползване: горскостопанска територия – залесена територия (иглолистна гора), вид собственост – държавна частна, на ДАГ – „ДГС – Кресна“ – ДП, рег. № 000000267, ул. Македония
198, Кресна, при граници и съседи: изток – ПИ
№ 000258, ПИ № 000259, ПИ № 000255 – залесена територи я на Д А Г – „ДГС – Кресна“ – ДП, запад – ПИ № 0 0 0254 – за лесена
т ери т ори я на Д А Г – „ДГС – Кресна“ – ДП,
север – ПИ № 000253 – залесена територия на
ДАГ – „ДГС – Кресна“ – ДП, юг – землищна
граница, с възложител „Професионален спортен
клуб „Старт“ – АД, Благоевград. За територията
е необходимо изключване и промяна на предназначението на гори и земи от държавния горски
фонд в териториалния обхват на дейност на
„ДГС – Кресна“ по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от
Закона за горите съгласно писмо с рег. индекс
№ 27-205 от 1.03.2010 г. на МЗХ за предварително
съгласуване за изключване на гори и земи от
горския фонд.
3. ПУП – ПРЗ за строеж: „Дневен изравнител“,
като част от съоръженията към МВЕЦ „Ощава“,
намиращ се в ПИ № 000616, образуван от ПИ
№ 000309, землище с. Ощава, с ЕК АТТЕ 54537,
с площ на имота 6 дка, представляващ част от
отдел 64, подотдел „в“, с начин на трайно ползване: горскостопанска територия – иглолистна
гора, вид собственост – държавна частна, на
ДАГ – „ДГС – Кресна“, рег. № 000000267, ул.
Македония 198, Кресна, за която е необходимо
изключване и промяна на преднаазначението
на гори и земи от държавния горски фонд, в
териториалния обхват на дейност на Държавно
горско стопанство „Кресна“ по реда на чл. 14,
ал. 1, т. 1 от Закона за горите съгласно писмо
с рег. индекс № 27-205 от 1.03.2010 г. от Министерството на земеделието и храните. ПИ
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№ 000616, при граници и съседи: изток – ПИ
№ 000357 – пасище с храсти на земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, запад – ПИ № 000625 – горскостопанска територия на ДАГ – „ДГС – Кресна“, север – ПИ № 000617 – горскостопанска територия
на ДАГ – „ДГС – Кресна“, юг – ПИ № 000619 и
ПИ № 000620 – горскостопанска територия на
ДАГ – „ДГС – Кресна“.
4. ПУП – парцеларен план (Пп) за строеж:
„Въздушна преносна мрежа – електропровод
20 kV за МВЕЦ на река Ощавска“. Площадк ат а – сг ра доцен т ра ла на М ВЕЦ на леви я
бряг – река Ощавска на кота 345 м се намира
в ПИ № 000232, землище на с. Стара Кресна,
община Кресна. Произведената енергия ще се
осъществява с ВЕЛ 20 kV, преминаващ през
следните ПИ на възложител „Професионален
спортен клуб „Старт“ – АД, Благоевград, със
седалище и адрес на управление Благоевград,
ул. Арсени Костенцев 17, ЕИК 101078056:
4.1. ПИ № 000253, образуван от ПИ № 000195,
в землище на с. Стара Кресна, ЕК АТТЕ 39699,
община Кресна – за лесена територи я на
ДАГ – „ДГС – Кресна“, с площ 8,204 дка, който попада в следните отдели и подотдели: отдел
14/з с площ 0,320 дка – голина, отдел 14/б с
площ 0,754 дка – широколистна гора, отдел 14/в
с площ 2,974 дка – широколистна гора, отдел
15/в с площ 0,726 дка – иглолистна гора, отдел
1580 с площ 2,440 дка – иглолистна гора, отдел
15/д с площ 0,868 дка – иглолистна гора, отдел
64/б с площ 0,121 дка – иглолистна гора, обща
дължина 1092,90 м и сервитут 8,204 дка. ПИ
№ 000253 да се процедира по чл. 16 ЗГ за право
на преминаване и сервитут.
4.2. ПИ № 000023 път IV клас на Община
Кресна, землище с. Стара Кресна, с дължина
10,2 м и сервитут 76,5 кв. м.
4.3. ПИ № 000256, образуван от ПИ № 000041
в землище на с. Стара Кресна, ЕК АТТЕ 39699,
община Кресна – горскостопанска територия
на ДАГ – „ДГС – Кресна“, с площ 0,235 дка в
отдел 14/3 – голина, с дължина 60,50 м. ПИ
№ 000256 да се процедира по чл. 16 ЗГ за право
на преминаване и сервитут.
5. Парцеларен план на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната
територия) за строеж: „Местен път от о.т. 1
до о.т. 19“, представляващ ПИ № 000258 и ПИ
№ 000626 в землището на с. Ощава с ЕК АТТЕ
54537, и с. Стара Кресна, ЕК АТТЕ 39699, община
Кресна, собственост на ДАГ – „ДГС – Кресна“,
на възложител „Професионален спортен клуб
„Старт“ – А Д, Благоевград, със седалище и
адрес на управление Благоевград, ул. Арсени
Костенцев 17, ЕИК 101078056, с цел осъществянане на достъп до площадката на МВЕЦ – сградоцентрала, намираща се в ПИ № 000232, за
което е необходимо да се осигури достъп чрез
местен път от о.т. 1 до о.т. 19 с обща дължина
787 м и площ с ограничения в ползването и 3155
кв. м, образуван от:
5.1. Поземлен имот № 000258, образуван от ПИ
№ 000195 – проектен местен път от о.т. 1 до о.т. 2
с площ 0,189 дка, дължина 47 м и ширина 4 м в
землище с. Стара Кресна, ЕКАТТЕ 39699, община
Кресна, собственост на ДГС – „ДАГ – Кресна“,
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и представлява част от ПИ № 000195. Поземлен
имот № 000258 попада в отдел 64/б – иглолистна гора, при граници и съседи: изток – землищ на г раница, запа д – ПИ № 0 0 0232 – залесена територия на ДГС – „Д АГ – Кресна“,
север – ПИ № 000259 – залесена територия на
ДГС – „ДАГ – Кресна“, юг – ПИ № 000260 – залесена територия на ДГС – „ДАГ – Кресна“.
5.2. Поземлен имот № 000626, образуван от ПИ
№ 000309 – проектен местен път от о.т. 2 до о.т. 19
с площ 2,966 дка, дължина 740 м и ширина 4 м в
землището на с. Ощава, ЕК АТТЕ 54537, община
Кресна, собственост на ДГС – „ДАГ – Кресна“,
представлява част от ПИ № 000309. ПИ № 000626
попада в отдел 64/б – 0,039 дка – иглолистна
гора, отдел 65/б – 0,899 дка – иглолистна гора,
и отдел 65/в – 2,028 дка – иглолистна гора, собственост на ДГС – „ДАГ – Кресна“, при граници
и съседи: изток – ПИ № 000357 – пасище – мера
на Община Кресна, запад – ПИ № 000619 – горскостопанска територия на ДГС – „ДАГ – Кресна“, север – ПИ № 000627 – горскостопанска
територия на ДГС – „ДАГ – Кресна“, юг – ПИ
№ 0 0 0 62 8 – г о р с ко с т оп а нс к а т е ри т о ри я н а
ДГС – „ДАГ – Кресна“.
6. ПУП – парцеларен план на техническата
инфраструктура (извън границите на урбанизираната територия) по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за
строеж: „Частен път – без изход (тупик) през ПИ
№ 000498, землище с. Ощава, община Кресна,
от о.т. 1 – о.т. 2“, с площ 108 кв. м, дължина
18 м и ширина 6 м, за да се осигури достъп до
водохващане на р. Ощавска, ПИ № 000386 на
кота дъно река 565 м на МВЕЦ „Ощава“ на р.
Ощавска, ляв приток на р. Струма, с възложител:
„Професионален спортен клуб „Старт“ – АД, ЕИК
101078056, със седалище и адрес на управление
Благоевград, през ПИ № 000498 с начин на трайно
ползване земи по чл. 19 ЗСПЗЗ – собственост на
Община Кресна, с учредено право на прокарване
със Заповед № 861 от 14.07.2010 г. с Община Кресна,
като целта на настоящия проект е да се осигури
достъп до водохващане на р. Ощавска, ПИ № 000386
на кота дъно река – 565 м на МВЕЦ „Ощава“ на
р. Ощавска, ляв приток на р. Струма.
7. ПУП – парцеларен план (Пп) за „безнапорна
деривация от стоманобетонови тръби ∅ 800 от
водохващане до изравнител в ПИ № 000616“, с
дължина 2213,7 м и „напорен тръбопровод от стоманени тръби 1000 за МВЕЦ на река Ощавска от
изравнител в ПИ № 000616 до площадка – сградоцентрала МВЕЦ в ПИ № 000232“, с дължина 1518,1
м на възложител „Професионален спортен клуб
„Старт“ – АД, Благоевград, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Арсени Костенцев
17, ЕИК 101078056, от водохващането на кота 565
м на река Ощавска, ПИ № 000386, да се изгради
безнапорна деривация от стоманобетонови тръби
∅ 800 до изравнителя с дължина 2213,7 м, сервитут – 24 019 кв. м, който преминава през следните
поземлени имоти:
ПИ № 000543 – находища на минерални води,
общинска частна, с дължина на преминаване 81,30
м и сервитут – 651 кв. м;
ПИ № 007002 – ливада, общинска частна, м.
Банището, землище с. Ощава, и сервитут – 8 кв. м;
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ПИ № 000498 – пасище, мера, с дължина на
преминаване 60 м и сервитут – 531,20 кв. м;
ПИ № 000490, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ с дължина
420 м и сервитут – 4421,40 кв. м;
ПИ № 037003 – ливада, общинска частна, м.
Банището, землище с. Ощава, дължина 107,5 м и
сервитут – 1149 кв. м;
ПИ № 037005 – ливада, общинска частна, м.
Банището, землище с. Ощава, с дължина 103,6 м
и сервитут – 1124,06 кв. м;
ПИ № 037009 – нива, общинска частна, м. Банището, землище с. Ощава, с дължина 104,5 м и
сервитут – 987 кв. м;
ПИ № 000489 – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, м. Миланчовци, с дължина 0 м и сервитут – 2 кв. м;
ПИ № 000297 – полски път на ОбС – Кресна,
с дължина 5,8 м и сервитут – 62,93 кв. м;
ПИ № 055007 – нива, общинска частна, м.
Чукаро, землище с. Ощава, с дължина 107,9 м и
сервитут – 1166 кв. м;
ПИ № 055008 – ливада, общинска частна, м.
Чукаро, землище с. Ощава, с дължина 51,6 м и
сервитут – 557 кв. м;
ПИ № 055009 – нива, общинска частна, м.
Чукаро, землище с. Ощава, с дължина 108,1 м и
сервитут – 1168 кв. м;
ПИ № 055016 – нива, общинска частна, м.
Чукаро, землище с. Ощава, с дължина 116 м и
сервитут – 1253 кв. м;
ПИ № 000503 – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, м.
Чукаро, землище с. Ощава, с дължина 130,8 м и
сервитут – 1407 кв. м;
ПИ № 000307 – нива, общинска частна, м. Станковица, землище с. Ощава, със сервитут – 237 кв. м;
ПИ № 000631 – горскостопанска територия на
ДАГ – „ДГС – Кресна“, землище с. Ощава, в отдел
63, с площ 0,013 дка – поляна, и отдел 63/б, с площ
1,808 дка – иглолистна гора, с дължина 166,63 м;
П И № 0 0 0 629 – з а л е с ен а т е р и т о р и я н а
ДАГ – „ДГС – Кресна“, землище с. Ощава, в отдел 63/1 – 1,011 дка – поляна, и отдел 63/б, с площ
0,734 дка – иглолистна гора, с дължина 158,65 м;
ПИ № 000617 – горскостопанска територия на
ДАГ – „ДГС – Кресна“, землище с. Ощава, в отдел 63/1 – 0,189 дка – поляна, отдел 63/а, с площ
0,716 дка – иглолистна гора, отдел 64/2 – 0,330
дка – просека, отдел 64/в – 1,831 дка – иглолистна
гора, отдел 64/г – 1,818 дка – иглолистна гора, с
дължина 448,5 м;
ПИ № 000619 – горскостопанска територия на
ДАГ – „ДГС – Кресна“, землище с. Ощава, в отдел
64/а – 1,379 дка – иглолистна гора, отдел 64/б с
площ 7,473 дка – иглолистна гора, отдел 64/в – 2,513
дка – иглолистна гора, отдел 65/а – 0,383 дка – иглолистна гора, отдел 65/б – 2,398 дка – иглолистна
гора, отдел 65/в – 1,770 дка – иглолистна гора, с
обща дължина 1471,1 м;
П И № 0 0 0 2 59 – з а л е с ен а т е р и т о р и я н а
ДАГ – „ДГС – Кресна“, землище с. Стара Кресна, в отдел 64/б – 0,510 дка – иглолистна гора, с
дължина 47 м.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Кресна до Административния съд – Благоевград.
Председател:
Г. Георгиев
7197

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 155
от 11 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и при наличието
на условията на чл. 24, ал. 1 ЗОЗЗ Общинският
съвет – Крумовград, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
план за регулация и застрояване за обект: „Гробищен парк в поземлен имот 020001“, по КВС на
землище с. Вранско, община Крумовград, актуван
с акт за частна общинска собственост № 4424 от
10.12.2010 г.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Крумовград
пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
М. Байрамали
7394
РЕШЕНИЕ № 156
от 11 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и при наличието
на условията на чл. 24, ал. 1 ЗОЗЗ Общинският
съвет – Крумовград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за подобект: „Външно
водоснабдяване“ и подобект „Външно електрозахранване“ на обект: „Доизграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа по трасето на новопроектираната
канализационна мрежа, довеждащ колектор и
ПСОВ“, в землището на с. Вранско, община
Крумовград, област Кърджали.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Крумовград
пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
М. Байрамали
7395

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 372
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за селскостопанска дейност на ПИ
02005 в землището на с. Радево, община Нова
Загора. Територията на имота е с отреждане „За
стопанска дейност“ (торище).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.

7379

За председател:
Н. Минчев

РЕШЕНИЕ № 373
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ 032047 в землището на
с. Караново, община Нова Загора. Територията
на имота е с отреждане „За селскостопанска
дейност“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.

7380

За председател:
Н. Минчев

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 12-ОА-1515
от 25 юни 2012 г.
На основание ч л. 44, а л. 1, т. 1 и 8 във
връзка с ал. 2 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 2, чл. 22,
ал. 3, чл. 25, ал. 1, 2 и 3 ЗОС, Решение № 58
от 16.02.2012 г. относно приемане на годишна
програма на Община Пловдив за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост,
за 2012 г., влязъл в сила ПУП – ПРЗ, одобрен
с Решение № 439 от 18.09.2003 г. на Общинския
съвет – гр. Пловдив, нареждам:
1. Отчуждавам част от ПИ с идентификатор
56784.512.921 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени
със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 921,
кв. 22, парцел XVI, с площ на целия имот – 547
кв. м, адрес – Пловдив, ул. Западна 21, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до
10 м), при граници по кадастрална карта на целия
имот: 56784.512.9549, 56784.512.613, 56784.512.612,
която част с площ 61 кв. м представлява част от
ПИ № 921 съгласно влязъл в сила ПУП – ПРЗ,
одобрен с Решение № 439 от 18.09.2003 г. на
Общинския съвет – гр. Пловдив, попада в трасето на новопроектирана улица – тупик, а за
останалата част от ПИ № 613 е отреден УПИ
XVII-613 при граници на частта: от юг – УПИ
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XII-617; от север – част та от ПИ № 921; от
изток – УПИ XVII-613; от запад – улица. Имотът на основание нот. акт за обстоятелствена
проверка, вписан в Службата по вписванията,
№ 145, том 8 от 20.04.1999 г.; удостоверение за
наследници № 1755 от 29.11.2011 г. от район „Западен“; удостоверение за наследници № 32767 от
1.12.2011 г. от район „Южен“, е собственост на:
1. наследници на Димитър Рангелов Димитров
за 1/3 ид. част, а именно: 1.1. Василка Илиева
Димитрова – 2/9 ид.ч.; 1.2. Величка Димитрова
Нанкова – 1/18 ид.ч.; 1.3. Атанаска Димитрова
Стоицова – 1/18 ид.ч.; 2. наследници на Мария
Рангелова Янкова за 1/3 ид.ч., а именно: 2.1.
Кру м Петров Янков – 2/9 ид.ч.; 2.2. Рангел
Крумов Янков – 1/18 ид.ч.; 2.3. Петър Крумов
Янков – 1/18 ид.ч.; 3. Рангел Атанасов Димитров
за 1/6 ид.ч.; 4. Величка Атанасова Димитрова
за 1/6 ид.ч.
2. Размерът на дължимото парично обезщетение за гореописания недвижим имот – 2580 лв.,
е определен съобразно разпоредбите на чл. 22
ЗОС и се разпределя между съсобствениците
в съответствие с притежаваните квоти, както
следва:
1.1. Василка Илиева Димитрова – за притежаваните 2/9 ид.ч. – 573,33 лв.;
1.2. Величка Димитрова Нанкова – за притежаваните 1/18 ид.ч. – 143,34 лв.;
1.3. Атанаска Димитрова Стоицова – за притежаваните 1/18 ид.ч. – 143,34 лв.;
2.1. Крум Петров Янков – за притежаваните
2/9 ид.ч. – 573,33 лв.;
2.2. Рангел Крумов Янков – за притежаваните
1/18 ид.ч. – 143,33 лв.;
2.3. Петър Крумов Янков – за притежаваните
1/18 ид.ч. – 143,33 лв.;
3. Рангел Атанасов Димитров – за притежаваните 1/6 ид.ч. – 430 лв.;
4. Величка Атанасова Димитрова – за притежаваните 1/6 ид.ч. – 430 лв.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в ТБ „Инвестбанк“, клон Пловдив, на името на
правоимащите.
4. Обезщетението на собствениците се изплаща след 10.08.2012 г. след влизане в сила на тази
заповед или съдебно решение и след представяне
на удостоверение от Службата по вписванията – Пловдив, към Агенцията по вписванията
за наличие или липса на вещни тежести, както
и оригинали или заверени копия от Службата
по вписванията на документи за собственост в
администрацията на Община Пловдив или след
служебното снабдяване със същите.
5. Съгласно чл. 33 ЗОС по отчуждителните
производства по глава III ЗОС не се събират
данъци и такси.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.

7254

Кмет:
Ив. Тотев
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ЗАПОВЕД № 12-ОА-1516
от 25 юни 2012 г.
На основание ч л. 44, а л. 1, т. 1 и 8 във
връзка с ал. 2 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 2, чл. 22,
ал. 3, чл. 25, ал. 1, 2 и 3 ЗОС, Решение № 58
от 16.02.2012 г. относно приемане на годишна
програма на Община Пловдив за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост,
за 2012 г., влязъл в сила ПУП – ПРЗ, одобрен
с Решение № 439 от 18.09.2003 г. на Общинския
съвет – гр. Пловдив, нареждам:
1. Отчуждавам част от ПИ с идентификатор
56784.512.613 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени
със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 613, кв. 22,
парцел XVII, с площ на целия имот – 749 кв. м,
адрес – Пловдив, ул. Западна, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: ниско застрояване (до 10
м), при граници по кадастрална карта на целия
имот: 56784.512.9549, 56784.512.617, 56784.512.615,
5 678 4 . 51 2 . 614 , 5 678 4 . 51 2 . 610 , 5 678 4 . 51 2 . 611 ,
56784.512.612, 56784.512.921, която част с площ 39,20
кв. м представлява част от ПИ № 613 съгласно
влязъл в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение
№ 439 от 18.09.2003 г. на Общинския съвет – гр.
Пловдив, попада в трасето на новопроектирана
улица-тупик, а за останалата част от ПИ № 921
е отреден УПИ XVI-921, при граници на частта:
от юг – частта от ПИ 613, попадаща в новопроектираната улица-тупик; от изток – УПИ XVII613, от запад – улица, и от север – УПИ XVI-921.
Имотът съгласно нот. акт, вписан в Службата по
вписванията, вх. рег. № 4075 от 26.02.2008 г., акт
№ 61, том 13, дело № 3019/2008, е собственост на
Мариета Велкова Велкова.
2. Размерът на дължимото парично обезщетение за гореописания недвижим имот – 6172 лв., е
определен съобразно разпоредбите на чл. 22 ЗОС.
3. Обезщетението, определено по т. 2, се внася
в ТБ „Инвестбанк“, клон Пловдив, на името на
правоимащите.
4. Обезщетението на собственицата се изплаща след 10.08.2012 г. след влизане в сила на тази
заповед или съдебно решение и след представяне
на удостоверение от Службата по вписванията – Пловдив, към Агенцията по вписванията
за наличие или липса на вещни тежести, както
и оригинали или заверени копия от Службата
по вписванията на документи за собственост в
администрацията на Община Пловдив или след
служебното снабдяване със същите.
5. Съгласно чл. 33 ЗОС по отчуждителните
производства по глава III ЗОС не се събират
данъци и такси.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Кмет:
Ив. Тотев
7255
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ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 316
от 6 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Правец, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 048128, намиращ
се в местността Брановски брод по КВС на
землището на с. Калугерово, община Правец,
с отреждане за ниско жилищно строителство
съгласно червените ограничителни линии – на
4 м от границите на имота, при височина на
застрояване ≤ 10 м; плътност на застрояване – макс. 40%; интензивност на застрояване – Кинт – 0,8; озеленена площ – мин. 50 %.
Възлага на кмета на Община Правец да
организира извършването на произтичащите
от горното решение процедури.
Председател:
Н. Яхов
7369
ЗАПОВЕД № 3-437
от 16 юли 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15,
ал. 1 ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
ЗМСМ А и Решение № 319 от 6.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Правец, нареждам:
1. Да се преобразува Целодневна детска градина „Звънче“, с. Джурово, в Обединено детско
заведение „Звънче“ с адрес: с. Джурово, ул. Мико
Лаков 9, което да осъществява дейността си с 3
групи: 1 смесена дневна яслена група за деца от
10 месеца до 3-годишна възраст и 2 целодневни
групи за деца от 3 години до постъпването им
в І клас, считано от 1.09.2012 г.
2. Трудовоправните отношения с персонала
да бъдат уредени при условията на чл. 123 и
чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
3. Фи на нси ра не т о на ОДЗ „Звън че“ – с.
Джурово, да се обезпечи в рамките на бюджета
за делегирани държавни дейности за функция
„Образование“ и функция „Здравеопазване“ за
2012 г.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на главен експерт „ОЗСДСТ“ в Община Правец.
К мет:
Р. Гунински
7036
ЗАПОВЕД № 3-438
от 16 юли 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15,
ал. 1 ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
ЗМСМ А и Решение № 318 от 6.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Правец, нареждам:
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1. Да се преобразуват Целодневна детска градина „Здравец“ – гр. Правец, и Детска ясла – гр.
Правец, чрез сливане в Обединено детско заведение „Здравец“ с адрес: гр. Правец, ул. Христо
Ботев 6, което да осъществява дейността си с 4
групи: 1 смесена дневна яслена група за деца от
10 месеца до 3-годишна възраст и 3 целодневни
групи за деца от 3 години до постъпването им
в І клас, считано от 1.09.2012 г.
2. Трудовоправните отношения с персонала
да бъдат уредени при условията на чл. 123 и
чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
3. Финансирането на ОДЗ „Здравец“ – гр.
Правец, да се обезпечи в рамките на бюджета
за делегирани държавни дейности за функция
„Образование“ и функция „Здравеопазване“ за
2012 г.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на главен експерт „ОЗСДСТ“ в Община Правец.
К мет:
Р. Гунински
7037

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 235
от 12 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, 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,
6 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на недвижим имот – частна
общинска собственост, предмет на АОС № 6691
от 21.06.2012 г., намиращ се в Русе, ж.к. Дружба
II, бул. Гоце Делчев 4, и представляващ урегулиран поземлен имот УПИ III-2074 – за баня, в
кв. 613 по регулационния план на гр. Русе, а по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Русе, представляващ поземлен имот с
идентификатор 63427.4.2906 с площ 1399 кв.м,
заедно с изградената в него едноетажна сграда
със сутерен (бивша баня 5), с идентификатор
63427.4.2906.1, със застроена площ 289 кв.м, при
съседи: 63427.4.2577, 63427.4.2407, 63427.4.2573,
63427.4.2889, 63427.4.2905.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 300 000 лв. без
ДДС.
2.2. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 30 000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация.
3. Тръжната документация се закупува в Центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт
и обществени поръчки“, пл. Свобода 6, цената
на тръжната документация е 120 лв. и се за-
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плаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон
Русе, в Центъра за административни услуги и
информация.
4. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
5. Срок за подаване на п ред ложени я за
участие в търга – до 20 работни дни считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Оглед на обекта може да се извършва
всеки работен ден след закупуване на тръжни
книжа и предварителна заявка в срок до 16 ч.
на 19-ия работен ден включително от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
7. Търгът да се проведе на 23-тия работен
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната
зала, ет. 3 на общината, пл. Свобода 6.
8. 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.
9. 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.
10. Възлага на комисията по приватизация
и следприватизационен контрол да определи
спечелилия търга участник.
11. 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 покупко-продажба с него.
12. 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.

7396

Председател:
В. Пенчев

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
ЗАПОВЕД № 1301
от 24 юли 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1, чл. 25, ал. 2 и 3 и чл. 29, ал. 1 ЗОС и
предвид необходимостта от задоволяване на
общински нужди за изграждане на публична
общинска собственост – обект на транспортната
и техническата инфраструктура, а именно: улица
с о.т. 30-31, които нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин, и въз основа на плана
на с. Мезек, община Свиленград, одобрен със
Заповед № 632 от 06.01.1993 г.; изм. със Заповед
№ 1600 от 18.08.2006 г. на кмета на общината,
предвиждащ изграждането на улица – публична
общинска собственост, нареждам:
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1. Отчуждавам част с площ 229 кв. м от
поземлен имот 276, включен в УПИ ХVІ-276 и
УПИ ХVІІ-276 в квартал 5 по плана на с. Мезек, община Свиленград, одобрен със Заповед
№ 632 от 06.01.1993 г.; изм. със Заповед № 1600
от 18.08.2006 г. на кмета на общината, целият с
площ 1155 кв. м, при граници на имота: улица,
ПИ № 333 и ПИ № 272, и при следните граници
на отчуждаемата част 229 кв. м: неотчуждаемата
част от ПИ № 276, улица и ПИ 272.
Отчуждаемият имот е собственост на Мария
Иванова Терцева, удостоверена с нотариален
акт № 75, т. ІХ, рег. № 10023, д. № 1298/2006 г.,
вписан от Службата по вписвания – Свиленград,
с вх. рег. № 4512 от 26.09.2006 г., акт № 193,
т. ХV, д. № 3138/2006, стр. 4761, 6482.
2. Дължимото обезщетение за отчуждаване
на описания имот в размер 2576 лв. да се внесе в „ЦКБ“ – АД, клон Хасково, по сметка на
правоимащата Мария Иванова Терцева.
Изплащането да започне след изтичане на
14 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
Съгласно чл. 33 ЗОС по отчуж дителните
производства по глава ІІІ от ЗОС не се събират
данъци и такси.
Изпълнението на заповедта възлагам на
дирекция „ОСУТ“ и дирекция „БФАИОЕ“.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Хасково, в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСК А ОБЛАСТ

РЕШЕНИЕ № 148
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с докладната
записка на кмета на общината Общинският
съвет – гр. Смолян, реши:
1. Допуска промяна на предназначението на
част от УПИ ІІ – Озеленяване и ТП в кв. 182, и
УПИ ХХХІ – Озеленяване в кв. 173, като за ПИ
917.50 се образуват нови УПИ … – За жилищно
строителство, и УПИ … – За жилищно строителство, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
2. Допуска промяна на предназначението
на УПИ ІХ – Озеленяване и ТП в кв. 182, и
УПИ ХХХІ – За озеленяване в кв. 183, като за
ПИ 917.683 се образува нов УПИ … – За жилищно строителство по плана на гр. Смолян,
кв. Смолян.
3. Одобрява изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за ПИ 917.50 с образуване на нови УПИ … – За
жилищно строителство и УПИ … – За жилищно
строителство в кв. 173 и кв. 182 и ПИ 917.194 в
УПИ… – За жилищно строителство и ПИ 917.683
в УПИ… – За жилищно строителство в кв. 183
по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ЗАПОВЕД № ЗУ Т-7
от 23 юли 2012 г.
На основание чл. 32, а л. 1 от Закона за
администрацията и чл. 129, ал. 3 във връзка
с чл. 150, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 2 ЗУ Т, одобрено
техническо задание за проектиране по реда на
чл. 124, ал. 7 ЗУ Т с протокол на ОЕСУ Т № 2 от
27.03.2012 г. на Областния експертен съвет по
устройство на територията; Заповед № ЗУТ-2 от
29.03.2012 г. на областния управител на Софийска област, издадена на основание чл. 124, ал. 4
ЗУ Т; Разрешение за специално ползване чрез
прокарване и ремонт на подземни и надземни
проводи и съоръжения в обхвата на пътя № 56 от
2.02.2012 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“;
становище на МОСВ – РИОСВ – София, изх.
№ СО-36-ОС от 2011 г.; съгласуване изх. № ТО
539 от 5.12.2011 г. на „ВиК“ – ЕООД, Софийска
област; съгласуване изх. № 213 от 30.11.2011 г. на
„ЧЕЗ Разпределение България“ – А Д; здравно
заключение изх. № 30-00-15 от 22.08.2011 г. на
Регионалната здравна инспекция – Софийска
област; съгласуване № 04-00-5 от 9.01.2012 г.
на „Виваком“; съгласуване на П У П – ПП с
Решение № 93 от 16.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Златица; Заповед № 292 от 6.06.2012 г.
на кмета на Община Златица за учредяване
право на преминаване на кабелна линия през
у рба н изи ра ната т ери т ори я; с ъгласу ва не на
П У П – ПП с Решение № 70 от 26.04.2012 г.
на Общинск и я съвет – г р. Пирдоп; Заповед
№ 340 о т 5.06.2012 г. на к ме та на Общ и на
Пирдоп за учредяване право на преминаване
на кабелна линия през урбанизираната територия; съгласуване на ПУП – ПП с протокол
№ 4 от 20.06.2012 г. на Областния експертен
съвет по устройство на територията и искане
вх. № 04.09-6 от 8.06.2012 г. на Министерството
на здравеопазването нареждам:
Одобрявам ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за строеж „Оптична
свързаност на климатична станция на Министерството на здравеопазването“ на територията на
общините Златица и Пирдоп със следното трасе:
– за път I-6 трасето да премине в десния
му обхват от км 194+225 (край гр. Златица) до
км 195+605 (началото на гр. Пирдоп) и от км
199+401 (край гр. Пирдоп) до км 199+512 (пътно кръстовище с път IV-60038 за с. Душанци);
– за общински път IV-60038 в посока с. Душанци – гр. Пирдоп до пътно кръстовище с път
I-6 от републиканската пътна мрежа трасето
преминава в левия обхват на пътя съгласно
одобрен и т е г рафи ч н и и т екс т ови час т и на
документацията, представляващи неразделна
част от заповедта.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – София област, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
на основание чл. 215, ал. 4 и чл. 218, ал. 1 ЗУТ.

Председател:
Ф. Топов

Областен управител:
Кр. Живков

К мет:
Г. Манолов

7251

ОБЩИНА СМОЛЯН

7253

7372
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ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
РЕШЕНИЕ № 152
от 18 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Чипровци, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план и план за застрояване за свлачище
№ 11.8139.01 в землището на гр. Чипровци, община Чипровци, съгласно определени граници
на свлачищата от „Геозащита“ – ЕООД, Плевен,
съгласно приетата графична документация.
Проектът се одобрява по черните, зелените
и лилавите линии и букви на графичната част,
която е неразделна част от решението.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план и план за застрояване за свлачище
№ 11.8139.03 в землището на гр. Чипровци, община Чипровци, съгласно определени граници
на свлачищата от „Геозащита“ – ЕООД, Плевен,
съгласно приетата гарфична документация.
Проектът се одобрява по черните, зелените
и лилавите линии и букви на графичната част,
която е неразделна част от решението.
3. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план и план за застрояване за свлачище
№ 11.8139.04 в землището на гр. Чипровци, община Чипровци, съгласно определени граници
на свлачищата от „Геозащита“ – ЕООД, Плевен,
съгласно приетата графична документация.
Проектът се одобрява по черните, зелените
и лилавите линии и букви на графичната част,
която е неразделна част от решението.
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ОБЩИНА С. БОРОВАН,
ОБЛАСТ ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 107
от 29 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Борован, реши:
1. Одобрява проекта за „Подробен устройствен
план (план за регулация и застрояване) на п.и. 213007
(обединяване на имоти с номера 213001, 213002,
213003, 213004, 213005 и 213006 за складова база за
съхранение на зърно) в местността Копана могила,
землище на с. Нивянин, община Борован, област
Враца, и парцеларен план за електрозахранване на
имота“. Трасето на електропровода е означено на
приложените чертежи, неразделна част от проекта.
2. Предлага на ЕТ „Петров – Ценко Петров“ да
наеме общи работници от територията на община
Борован във връзка с изграждането на „Зърнобаза
силозно стопанство“.
Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Борован пред
Административния съд – Враца.

7252

Председател:
Ц. Пенчев

ОБЩИНА С. МЕДКОВЕЦ,
ОБЛАСТ МОНТАНА

ЗАПОВЕД № РД-15-118
от 17 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с
чл. 59, ал. 2 ЗУТ, становище на областния експертен съвет по устройство на територията по
протокол № 9 от 02.07.2012 г., Заповед № РД-1588 от 22.05.2012 г. на областния управител на
област Шумен одобрявам подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Горски път
„Тъпана“, преминаващ през землищата на с. Сушина, община Върбица; гр. Смядово, община
Смядово, и с. Драгоево, община Велики Преслав, в горски територии по червените линии
на приложения план.
Заповедта подлежи на обжалване и контрол
по реда и в сроковете, определени в част пета,
глава деветнадесета от ЗУТ.

ЗАПОВЕД № 76
от 27 юли 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП и Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 7 от
1999 г. за определяне на числеността на персонала
в детските градини, училищата и обслужващите
звена (ДВ, бр. 111 от 1999 г.), както и във връзка с
изпълнение на Решение № 76 на ОбСС от протокол
№ 9 от 29.06.2012 г., нареждам:
1. Да се закрият ЦДГ № 1 и ЦДГ № 2 в с. Медковец считано от 1.09.2012 г.
2. Да се разкрие ОДЗ – с. Медковец, считано
от 1.09.2012 г.
3. Задължителната документация, ДМА и инвентарът на ЦДГ № 1 и ЦДГ № 2 да се поемат за
стопанисване и управление от новообразуваното
детско заведение, а домуването на децата да бъде
запазено в съществуващия сграден фонд.
4. Числеността на персонала и структурата
на ОДЗ да се определи съгласно Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища.
5. Трудовите правоотношения с персонала да се
уредят по реда и условията на Кодекса на труда.

Областен управител:
Д. А лександров

Кмет:
В. Евгениев

7200

Председател:
Ю. Цветков

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ШУМЕН

7160

7407
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903. – 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 Благоевград, Видин,
Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, Софийския окръжен съд и Софийския градски
съд към Апелативния съд – София, за 2011 г.
За съдебен район на Благоевградския окръжен
и административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Веселин Димитров Пасков, висше образование,
експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология,
балистика, почеркови и технически експертизи
на документи, стаж в ОД на МВР – 30 години.
Димо Димитров Цанев, висше образование,
специалност инженер-химик, 21 години стаж
като вещо лице.
Ламбро Христов Ламбрев, висше образование,
експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.
Стефан Георгиев Златинов, висше образование,
експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Васил Стоянов Андонов, кабинет по съдебна
медицина „Медицински център“ – ЕООД, гр.
Сандански – ординатор – 9 години.
Камен Димитров Аврамов, висше образование, специалност „Медицина“, стаж 15 години;
допълнителна квалификация „Съдебна медицина“,
стаж като вещо лица – 14 години.
Яни Момчилов Златин, висше образование спец.
„Съдебна медицина“, трудов стаж – 11 години.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Васил Стоянов Андонов, кабинет по съдебна
медицина „Медицински център“ – ЕООД, гр.
Сандански – ординатор – 9 години.
Камен Димитров Аврамов, висше образование, специалност „Медицина“, стаж 15 години;
допълнителна квалификация „Съдебна медицина“,
стаж като вещо лица – 14 години.
Яни Момчилов Златин, висше образование,
спец. „Съдебна медицина“, трудов стаж – 11
години.
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2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж
в областта на криминалистиката и прилагането на
ДНК анализа при разследвания и спорни случаи
за родителски произход.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж
в областта на криминалистиката и прилагането на
ДНК анализа при разследвания и спорни случаи
за родителски произход.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Александър Димитров Попов, специалност
„Хирургия“ – хирургично отделение, стаж 13
години.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
А дриана Благоева Солакова, специалност
„Психиатрия“ – „ОДПЗС“ – ЕООД, Благоевград,
н-к отделение – трудов стаж 21 години.
А нтония Невенова Иванова, специалност
„Психиатрия“ – психиатрични експертизи, стаж
8 години, ОДПЗС – Благоевград.
Валентина Василева Ковачка – ОДПЗС – Благоевград, лекар ординатор – психични заболявания, стаж 14 години.
Георги Димитров Димитров, спец. „Психиатрия“, стаж 7 години в „ОДПЗС“ – ЕООД,
Благоевград.
Кармен Дима – специалност „Психиатрия“,
трудов стаж – 8 години.
Керстин Спасова Кацарска, специалност „Психиатрия“, трудов стаж – над 20 години.
Мария Теодосиева Кунчева-Христова, специалност „Психиатрия“, трудов стаж – 11 години – лекар-ординатор.
Радой Захариев Милев, специалност – „Психиатрия“, стаж – 32 години.
3.2 Съдебно-психологична експертиза
Анета Димитрова Георгиева, висше образование, специалност „Психология“, стаж – 5 години.
Бойко Максимов Николов, висше образование, специалност „Съдебна психология“ (съдебно-психологически експертизи), ЮЗУ „Неофит
Рилски“ – преподавател – 20 години.
Васил Георгиев Мадолев, висше образование,
специалност „Педагогика със специализация
психология“, стаж – 32 години.
Весела Петрова Мелниклийска, психолог, доп.
специализация – социална психология.
Венета Иванова Марина, психология, „ОДПЗС“ – ЕООД, Благоевград психолог – 11 години.
Даниела Иванова Григорова, висше образование, спец. „Социа лна психологи я“, доп.
квалификация „Съдебна психология/съдебнопсихологически експертизи“, стаж като вещо
лице – 5 години.
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Десислава Асенова Иванова, висше образование,
специалност „Психология“, стаж – 10 години.
Дора Стоименова Ангелова, висше образование, специалност – психолог, стаж като вещо
лице – 6 години.
Калина Крумова Ергина, специалност – „Психология“, стаж – 5 години.
Марияна Димитрова Андонова, висше образование, специалност „Психология“, трудов
стаж – 11 години като психолог.
Недялка Кръстева Ангушева, висше образование, специалност „Социална психология“,
стаж – 9 години.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Александър Василев Чомаков, висше образование – счетоводна отчетност, трудов стаж – 25 години.
Василка Сотирова Иванова, счетоводство и
контрол „ССБ – Счетоводна къща – БД“, трудов
стаж – 37 години.
Венетка Костадинова Йовчева-Харизанова,
висше образование, счетоводна отчетност, стаж
23 години, оценка на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търг. дружества.
Вергил Георгиев Божиков, висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист, трудов стаж – 40 години.
Веско Любенов Стойчев, специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 21 години.
Виктор Томов Рашев, висше образование,
счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 25 години.
Георги Благоев Георгиев, висше образование,
специалност – икономист, съдебно-счетоводни
експертизи.
Десислава Иванова Димитрова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – над 5 години.
Димитър Аспарухов Юруков, съдебно-счетоводни експертизи.
Ж и вка Вен г елова Па н дева, спец иа л нос т
„Счетоводство на банките“ – съдебно-счетоводни
експертизи, стаж 38 години.
Иван Любенов Георгиев, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, стаж – 14
години.
Катя Филипова Милушева, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж по специалността – 6 години.
Надежда Миланова Стойчева, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 5 години.
Росица Кирилова Велинова, висше образование „Стопанско управление“, ОДПЗС, Благоевград, главен счетоводител – ОДПЗС, стаж – 10
години.
Силвия Свиленова Йовчева, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 15 години.
Соня Илиева Тахова, висше образование, счетоводна отчетност, стаж – 27 години.
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Софрони Георгиев Атанасов, висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
стаж – 17 години, доп. квалификация – оценител
на финансови институции.
Стефан Иванов Налджиев, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, стаж – 9
години, доп. квалификация – оценка на машини
и съоръжения.
Стефка Костадинова Сарандева, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – над 10 години.
Стойчо Георгиев Темелков, висше образование, спец. „Счетоводна отчетност“, трудов стаж
по специалността – 24 години.
Стояна Венчова Иванова, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж по специалността – 9 години.
Юлия Момчилова Тренчева, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 23 години.
Янко Стойчев Чукарски, счетоводна отчетност,
трудов стаж – 33 години.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Блажка Сотирова Шапкова – висше образование, специалност „Икономика и управление на
кооперациите“ – счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Бра н и м и ра Георг иева Хрис т ова – висше
образование, спец. „Организация на производството и управлението в промишлеността“, доп.
квалификация „Проектиране на АСУ“; Оценител
на цели държавни и общински предприятия,
стаж – 25 години.
Валери Николов Миков, висше образование,
специалност – икономист МТС, трудов стаж – 24
години.
Вангелия Григорова Серафимова – висше
образование, специалност – икономист-счетоводител; стаж – 26 години.
Величка Крумова Кадурина, висше образование, специалност – икономист, организатор на
промишленото производство, трудов стаж като
главен счетоводител – 16 години.
Георгица Димитрова Цветкова, висше образование, специалност – икономист, стаж по
специалността – 27 години.
Димитрина Георгиева Митрева, висше образование, специалност „Финанси“, трудов стаж – 8
години.
Димитър Владимиров Николов, висше образование, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, оценител на земеделски
земи и оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Здравка Атанасова Попандонова – средно спец.
образование, специалност „Икономика, планиране
и отчетност“ – 18 години стаж.
Йорданка Кръстева Междуречка, висше образование, специалност „Финанси и кредит“,
доп. квалификация „Одиторски контрол на банки“ – трудов стаж 40 години.
Красимира Димитрова Перухова, специалност
„Финанси“, стаж 7 години.
Лазар Андреев Андреев, висше образование, специалност – финанси, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.
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Любомир Цветков Йотов, меж д у народни
икономически отношения, митническа и вътреш
нотърговска дейност, митнически режими и
процедури, митнически и валутни нарушения.
Мария Крумова Субашева, висше образование, специалност – икономист, организатор на
промишленото производство, стаж – 8 години.
Нина Симеонова Марчева, висше образование,
икономически експертизи.
Пенчо Георгиев Кирчев, висше образование,
специалност „Икономика и организация на труда“,
стаж – 17 години.
Роза Любомирова Давидкова, финанси и кредит; ОКС – Благоевград, гл. счетоводител, трудов
стаж – 37 години.
Румяна Вангелова Зъкова, висше образование,
специалност „Финанси“, главен счетоводител,
трудов стаж по специалността – 25 години.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше
образования, финанси и кредит, строителство и
архитектура, 39 години стаж като директор на
„ФСДУС“, сертификат – оценител на земеделски
земи.
Сотир Сотиров Хаджиев – висше образование,
специалност „Икономика на промишленост
та“ – 29 години трудов стаж.
Стойне Николов Попов, икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността – 43 години.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анета Георгиева Сталева, минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
А постол Иванов Ковачев, ел. машини и
апарати, НПГ „Димит ър Та лев“, у чител по
електроника, трудов стаж – 30 години, оценка
на машини и съоръжения на дългооборотни и
дълготрайни активи.
Атанас Димитров Атанасов, висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, стаж 39 години, доп. квалификация – оценка на земеделски земи и подобренията
върху тях, извършване на техн. дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и ПП, управление
на качеството.
Валентин Георгиев Юруков, специалист „Гео
дезия, картография и фотограметрия“, стаж 27
години.
Ваньо Стоянов Гошев, висше образование, специалност „Земеустройство“, месторабота – Областна администрация – Благоевград, главен
експерт по териториално устройство, стаж – над
20 години.
Венко Сотиров Манов, висше образование,
специалност машинен инженер, трудов стаж – 38
години.
Георги Методиев Пасков, висше образование,
спец. „Геодезия“, началник-отдел „Държавна
собственост“ при областна администрация – 29
години трудов стаж.
Димитър Григоров Серафимов, висше образование, специалност – машинен инженер,
стаж по специалността – 6 години, експертизи
за мерки и измервателни уреди и технически
надзор.
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Дими т ър Коста динов Маслинск и, висше
образование, специалност – инженер-геодезист,
стаж – 36 години.
Димитър Неделков Левунлиев, геодезия, фотограметрия, картография, като вещо лице 38
години, допълн. квалификация 7 години, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Елена Георгиева Рупчина – средно специално
образование, специалност – среден техник геодезист, стаж – 20 години.
Иван Георгиев Каймаканов – двигатели с
вътрешно горене, трудов стаж – 23 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими
имоти.
Илиана Димитрова Ваканина-Чучукова – специалност „Маркшайдерство и геодезия“, месторабота – „Елитстрой“ – АД, Разлог, и „Стройком“ – ООД, Благоевг рад, т рудов ста ж – 18
години.
Илия Иванов Ангелов, висше образование,
специалност „Геодезия, фотограметрия и карто
графия“, стаж над 10 години; практика, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
техн. дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното прилагане, извършване на
дейности по кадастъра.
Илияна Борисова Кондева, геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и
контрол – свободна, оценка на недвижими имоти
на земеделски земи и подобренията върху тях,
строителен инженер – стаж 26 години, като вещо
лице – 10 години.
Лиляна Николова Христова, специалност
„Геодезия, фотограми и картография“, инженергеодезист, трудов стаж – 25 години.
Мария Иванова Витанова, геодезия и карто
графия, специалист ТСУ, трудов стаж – 23 години.
Николай Василев Вълков, висше образование,
специалност „Въоръжение, бойни припаси и
оптически прибори“, инженер по технология на
машиностроенето.
Николай Григоров Мавродиев, висше образование, специалност – машинен инженер, допълнителна квалификация – оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 23 години.
Николина Методиева Митовска, специалност – инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация – оценка на гори и земи в
горския фонд.
Павлина Кирилова Иванова, специалност – инженер по горско стопанство, специализация по
„Управление на горското стопанство“, „Управление на администрацията“, „Стопанско управление“, лицензиран оценител на гори и земи;
растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти.
Петър Кирилов Захов, висше образование,
специалност-електроинженер, ел. снабдяване на
промишленото предприятие – 33 години стаж,
доп. квалификация – оценка на машини и съоръжения.
Радко Иванов Рупчин, средно специално образование, специалност – среден техник геодезист,
стаж – 25 години.
Симеон Василев Крумов, висше образование,
специалност „Геодезия“, инженер-геодезист, стаж
40 години, доп. квалификация – „Оценител на
недвижими имоти“.
Симеон Тушев Андонов, специалност – машинен инженер, специалист машини и апарати за
химическа и хранителна промишленост, трудов
стаж – 28 години.
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5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
Вангелия Георгиева Миленкова, висше образование, специалност – машинен инженер,
технология на машиностроенето – 27 години,
сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност.
Владимир Никифоров Ненков, висше образование, специалност „Технология и организация
на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт
на МПС“, доп. квалификация – курс „Оценител
на оборотни и дълготрайни материални активи“,
стаж като вещо лице – 5 години.
Гълъб Стоянов Доклев, полувисше образование, специалност „Преподавател – инструктор“.
Живко Митков Стаменов, висше образование
„Автомобилен транспорт, трактори и кари“, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми,
методика, пазарна стойност, специализация „Организация и безопасност на движението“ – стаж
24 години.
Йордан Георгиев Гърбев, висше образование,
специа лност – машинен ин женер, ста ж – 20
години, автотехнически експертизи, доп. квалификация – оценител на оборотни и дълготрайни
материални активи, землени участъци и горски
масиви.
Нано Божидаров Рушанов, висше образование,
специалност – инженер по транспорта, стаж – 6
години, автотехнически експертизи.
Райка Асенова Чингова, висше образование,
специалност „Технология и организация на автомобилните превози“, работи в ЮЗУ „Неофит
Рилски“ – Благоевград, преподавател, стаж – 15
години, 16 години стаж като вещо лице.
Светослав Методиев Миленков, висше образование – машинен инженер, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика,
пазарна стойност, доп. квалификация – оценка
на машини и съоръжения.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Анета Георгиева Сталева, минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Ивко Пенков Иванов – технология на металите
и металообработваща техника, НИК – катедра
МТМ, научен сътрудник – 14 години, дефектоскопия визуално-оптична, електронна микроскопия
на отпечатъци, фактодиагностика.
Николай Василев Вълков, висше образование,
специалност „Въоръжение, бойни припаси и
оптически прибори“, инженер по технология на
машиностроенето.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Владимир Димитров Стойков, висше образование, специалност „Електроника и автоматика“,
20 години стаж в областта на електрониката и 7
години стаж в областта на строителството.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Вяра Христова Захова, висше образование, специалност – строителен инженер по пътното строителство, допълнителна квалификация – оценка
на недвижими имоти.
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Димитър Христов Янакиев, висше образование, специалност „Строителен инженер“, доп.
квалификация „Експерт – оценител на машини,
съоръжения, сгради и цели предприятия, земи,
трайни насаждения и горски масиви“, стаж 30
години.
Кита Николова Стоилова, висше образование,
специалност – строителен инженер по промишлено и граж данско строителство, оценка на
недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.
Крумяна Любенова Бумбарова – висше образование, специалност „Архитектура“, свободно
практикуващ архитект, трудов стаж по специалността – 28 години, доп. квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Любомир Стоянов Харалампиев, специалност
„Военен инженер по промишлено и гражданско
строителство“, месторабота ЕТ „Иван Давидков“ – технически ръководител – 12 години.
Марина Петрова Сапаревска, специалност
„Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил пречистване на питейни води“,
месторабота В и К – ръководител отдел, трудов
стаж – 11 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Мария Иванова Василева, висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство, стаж 33 години.
Павел Александров Михайлов, специалност
„Строителство и архитектура“, трудов стаж – 40
години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.
Петьо Танев Танев, висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство, доп. квалификация – оценител на недвижими имоти и оценител
на машини и съоръжения.
Роза Георгиева Каймаканова, хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов
стаж – 31 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Снежана Великова Димчева, висше образование, специалност – строителен инженер по
пътното строителство, трудов стаж – 7 години.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше
образование – финанси и кредит, строителство и
архитектура, 39 години стаж като директор на
„ФСДУС“, сертификат – оценител на земеделски
земи.
Снежанка Григорова Перчеклийска, висше
образование, специалност – строителен инженер
по водоснабдяване и канализация, профил „В и
К мрежи и съоръжения“, стаж – 26 години.
Станка Василева Маркова, висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, оценка на земеделски земи,
подобрения и насаждения в тях, трудов стаж – над
25 години.
Христина Михайлова Стоева, висше образование, специа лност – ст роителен ин женер
по промишлено и гражданско строителство,
стаж – 29 години, доп. квалификация – оценка на
недвижими имоти; оценка на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Христо Иванов Георгиев, висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, стаж – 32 години, доп. квалификация,
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оценка на недвижими имоти: на цели държавни
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски
земи, подобренията и насажденията.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, експерт ДНК анализи;
кандидат на биологичните науки; специалист по
молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Петър Димитров Петров, висше образование,
квалификация – инженер-химик – технология на
горивата, 32 години трудов стаж.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Ангел Борисов Терзиев, висше образование,
специалност „Лозаро-градинарство, овощарство,
зеленчукопроизводство и полевъдство“; квалификация – агроном – стаж 35 години.
Димитър Владимиров Николов, висше образование, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация „Аграр
икономист“, стаж – 10 години.
Цонка Иванова Марина, специалност – агроном полевъд, оценител на земеделски земи.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Оценители
А постол Иванов Ковачев, ел. машини и
апарати, НПГ „Димит ър Та лев“, у чител по
електроника – трудов стаж – 30 години, оценка
на машини и съоръжения на дългооборотни и
дълготрайни активи.
Атанас Димитров Атанасов, висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, стаж 39 години, доп. квалификация – оценка на земеделски земи и подобренията
върху тях, извършване на техн. дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и ПП, управление
на качеството.
Бранимира Георгиева Христова, висше образование, специалност „Организация на производството и управлението в промишлеността“, доп.
квалификация „Проектиране на АСУ“; оценител
на цели държавни и общински предприятия
стаж – 25 години.
Ваня Сотирова Симеонова, оценител на недвижими имоти.
Венетка Костадинова Йовчева-Харизанова,
висше образование, счетоводна отчетност, стаж
23 години, оценка на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търг. дружества.
Виктор Томов Рашев, висше образование,
счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 25 години.
Владимир Никифоров Ненков, висше образование, специалност „Технология и организация
на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт
на МПС“, доп. квалификация – курс „Оценител
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на оборотни и дълготрайни материални активи“,
стаж като вещо лице – 5 години.
Вяра Христова Захова, висше образование, специалност – строителен инженер по пътното строителство, допълнителна квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов, висше образование, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, оценител на земеделски
земи и оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Дими т ър Неделков Леву н лиев, геодези я,
фотограметрия, картография, като вещо лице
38 години, и допълн. квалификация 7 години,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Димитър Христов Янакиев, висше образование, специалност „Строителен инженер“, доп.
квалификация „Експерт – оценител на машини,
съоръжения, сгради и цели предприятия, земи,
трайни насаждения и горски масиви“, стаж 30
години.
Иван Георгиев Каймаканов, двигатели с
вътрешно горене, трудов стаж – 23 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Илия Иванов Ангелов, висше образование,
специалност „Геодезия, фотограметрия и карто
графия“, стаж над 10 години; практика, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
техн. дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното прилагане, извършване на
дейности по кадастъра.
Илияна Борисова Кондева, геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и
контрол – свободна, оценка на недвижими имоти
на земеделски земи и подобренията върху тях,
строителен инженер – стаж 26 години, като вещо
лице – 10 години.
Йордан Георгиев Гърбев, висше образование,
специалност машинен инженер, стаж – 20 години, автотехнически експертизи, доп. квалификация – оценител на оборотни и дълготрайни
материални активи, землени участъци и горски
масиви.
Кита Николова Стоилова, висше образование,
специалност – строителен инженер по промишлено и граж данско строителство, оценка на
недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.
Крумяна Любенова Бумбарова, висше образование, специалност „Архитектура“, свободно
практикуващ – архитект, трудов стаж по специалността – 28 години, доп. квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Лазар Андреев Андреев, висше образование, специалност „Финанси“, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.
Марина Петрова Сапаревска, специалност
„Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил пречистване на питейни води“,
месторабота В и К – ръководител-отдел, трудов
стаж – 11 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Николай Григоров Мавродиев, висше образование, специалност – машинен инженер, допълнителна квалификация – оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 23 години.
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Николина Методиева Митовска, специалност – инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация – оценка на гори и земи в
горския фонд.
Павел Александров Михайлов, специалност
„Строителство и архитектура“, трудов стаж – 40
години, доп. квалификация – оценка на недвижими имоти.
Павлина Кирилова Иванова, специалност – инженер по горско стопанство, специализация по
„Управление на горското стопанство“, „Управление на администрацията“, „Стопанско управление“, лицензиран оценител на гори и земи;
растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти.
Петър Кирилов Захов, висше образование,
специалност – електроинженер, ел. снабдяване
на п ром и ш лено т о п ред п ри я т ие – 33 г од и н и
стаж, доп. квалификация – оценка на машини
и съоръжения.
Петьо Танев Танев, висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство, доп. квалификация – оценител на недвижими имоти и оценител
на машини и съоръжения.
Роза Георгиева Каймаканова, хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов
стаж – 31 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Светослав Методиев Миленков, висше образование – машинен инженер, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика,
пазарна стойност, доп. квалификация – оценка
на машини и съоръжения.
Симеон Василев Крумов, висше образование,
специалност „Геодезия“, инженер-геодезист, стаж
40 години, доп. квалификация – „Оценител на
недвижими имоти“.
Снежана Великова Димчева, висше образование, специалност – строителен инженер по
пътното строителство, трудов стаж – 7 години.
Снежана Георгиева Симонска, висше образования – финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като директор на „ФСДУС“,
сертификат – оценител на земеделски земи
Софрони Георгиев Атанасов, висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
стаж – 17 години, доп. квалификация – оценител
на финансови институции.
Станка Василева Маркова, висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, оценка на земеделски земи,
подобрения и насаждения в тях, трудов стаж – над
25 години.
Стефан Иванов Налджиев, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, стаж – 9
години, доп. квалификация – оценка на машини
и съоръжения.
Христина Михайлова Стоева, висше образование, специа лност – ст роителен ин женер
по промишлено и граж данско строителство,
стаж – 29 години, доп. квалификация – оценка на
недвижими имоти; оценка на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Христо Иванов Георгиев, висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, стаж – 32 години, доп. квалификация,
оценка на недвижими имоти: на цели държавни
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общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски
земи, подобренията и насажденията.
Цонка Иванова Марина, специалност – агроном полевъд, оценител на земеделски земи.
Други експертизи
Анета Георгиева Сталева, минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Васил Дамянов Чобанов, инженер-химик,
специалност „Ергономия“, допълнителна квалификация – безопасност и хигиена на труда.
Веселин Крумов Чамев, висше образование,
специалност „Разработка на полезни изкопаеми“,
доп. квалификация – минен инженер, трудов
стаж – 25 години, охрана на труда в промишлеността, строителството и минното дело.
Виолета Стоянова Костова, учител по френски
език – преводач.
Добри Спасов Пандурски, висше образование, специалност „Право“, работи в Комисията
за защита на личните данни, стаж – 5 години,
експерт в областта за защита на личните данни.
Л юбен А н д реев Терзи йск и, спец иа л нос т
„Електротехника и енергетика, електроника,
електронна и компютърна техника“, допълнителна
квалификация – безопасност на труда.
Мая Иванова Кичева, експерт ДНК анализи;
кандидат на биологичните науки; специалист по
молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик.
Надежда Самоилова Палагийна, трудовоправни, застрахователни и осигурителни проблеми.
Рая Тодорова Барбулска, начална педагогика – 23 години педагогически стаж.
За съдебен район на Видинския окръжен
и административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1. 1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
1.2. Трасологични експертизи
1.3. Съдебно-балистични експертизи
1.4. Биомет рични к римина листични експертизи
Венчо Славчов Караджов, специалност „Криминалистични експертизи на писмени доказателства“ (ръкописно изпълнени подписи и текст).
Емил Пантов Живков, графолог.
Анатоли Лазаров Лалков, почерк, техн. документи, трасолог, балистик.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Николай Гинчев Тюфекчиев, експерт ДНК
анализи; кандидат на биологичните науки; специ-
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алист по молекулярна и функционална биология;
биохимик – клиничен химик; анализ на белтъци
и ензими; генотипиране, секвениране.
Мая Иванова Кичева, експерт ДНК анализи;
кандидат на биологичните науки; специалист
по молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик; анализ на белтъци и
ензими; генотипиране, секвениране.
Вилхелм Миленков Елисеев, лекар – анестезиология и реанимация.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
3.2. Съдебно-психологична експертиза
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Пролетка Накова Петрова-Павлова, счетоводни експертизи.
Христина Атанасова Данова-Тодорова, счетоводни експертизи.
Мариян Страхилов Иванов, счетоводни експертизи.
Виолета Томова Христова, икономист-счетоводител.
Ели Симеонова Василева, икономист-счетоводител.
Павлина Йорданова Димитрова, икономист.
Даниела Антова Тошева, икономист.
Елена Стефанова Георгиева, икономист.
Румен Петров Кънчев, икономист-счетоводител.
Цеко Вълчев Пупулешков, икономист.
Станислав Милчев Стоянов, икономист – финанси и кредит.
Стефка Николова Георгиева, икономист-финансист.
Боянка Захариева Александрова, финансовоикономическа, съдебно-стокова и строителнотехническа експертиза.
Димитрина Григорова Минкова, икономистсчетоводител.
Емилия Маркова Лазарова-Маринова, икономист.
Анка Василева Колева, икономист.
Георгина Методиева Кирилова, икономист.
Диана Цветанова Тодорова, икономист по
промишлеността.
Людмила Методиева Димитрова, икономист.
Мария Ангелова Христова, икономист.
Мариана Александрова Петрова, икономист,
експерт по финансово-икономически проблеми.
Тереза Велкова Тодорова-Сотирова, икономист.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
5.2.Съдебна автотехническа експертиза
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Валентин Петров Ницов, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Валя Петрова Стефанова-Георгиева, строителен инженер по хидротехническо строителство,
оценител на недвижими имоти.
Галина Найденова Антова-Борисова, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Георги Кирилов Георгиев, инженер по хидромелиоративно строителство.
Галина Димитрова А нтова, инженерни и
строително-технически експертизи.
Милена Георгиева Миланова, промишлено и
гражданско строителство.
Величко Георгиев Станков, машинен инженер.
Иван Велков Иванов, машинен инженер,
оценка на машини и съоръжения, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, автотехнически експертизи.
Любка Ванчева Георгиева-Червенякова, оценител на недвижими имоти.
Мария Георгиева Петрова, строителен техник.
Маргарита Нетова Каменова, инженер геодезист, оценка на недвижими имоти.
Митко Славчев Николов, инженер геодезист,
кадастър.
Румен Петров Илиев, машинен инженер,
оценка на машини и съоръжения, автотехнически еспертизи.
Светлана Вергилова Попова, строителен техник, оценител на недвижими имоти.
Иван Младенов Бъзински, машинен инженер.
Павлина Иванова Иванова, геодезия и картография.
Цветан Младенов Стойков, машинен инженер.
Владимир Димитров Иванов, оценка на машини и съоръжения.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
8.2. Съдебна-агротехническа експертиза
Людмил Петков Димитров, инженер агроном,
лозаро-градинарство.
Борислав Рашков Борисов, агроном полевъд,
оценка на земеделски земи, подобрения и насаждения върху тях.
Марийка Дацкова Цанкова, зооинженер.
Адриан Димитров Горанов, инженер агроном,
лозаро-градинарство.
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Бранимир Кимонов Иванов, инженер агроном,
тропично и субтропично земеделие.
Лидия Асенова Николова, зоотехник.
Валери Стоянов Марков, инженер по горско
стопанство, оценка на гори и земи в горския фонд.
9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Пенка Кирчева Милушева, психолог.
Мая Иванова Кичева, експерт ДНК анализи;
кандидат на биологичните науки; специалист
по молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик; анализ на белтъци и
ензими; генотипиране, секвениране.
За съдебен район на Врачанския окръжен
и административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Инж. Ангел Илиев Ангелов, криминалист.
Инж. Йордан Антов Иванов, криминалистграфолог.
инж. Петър Илиев Петров, криминалистграфолог.
Николай Тодоров Николов, криминалистбиолог.
Пламен Георгиев Георгиев, криминалистбиолог.
Румен Методиев Андров, криминалист.
Пенка Джунова Чадова, лаборант-аналитик.
Виолин Веселинов Цветков, криминалист.
Николай Николов Велчев, криминалист.
Евгени Милчов Тодоров, криминалист.
Павлин Милчов Петков, криминалист.
Евгени Филипов Николов, младши експерткриминалист.
Васил Иванов Николов, младши експерткриминалист.
Цветомир Милчев Данов, криминалист.
Митко Тодоров Резашки, младши експерткриминалист.
Пламен Христов Дановски, младши експерткриминалист.
Николай Асенов Николов, криминалист.
Емил Димитров Туджарски, криминалист.
Славейко Иванов Ангелов, младши експерткриминалист.
Пламен Дамянов Петров, криминалист.
Димитър Цеков Золев, експерт-криминалист.
Иван Ганчев Гурзовски, криминалист.
Валери Емилов Кирилов, криминалист.
Тихомир Манчев Иванов, младши експерткриминалист.
Владко Стоянов Иванчовски, младши експерткриминалист.
Мирела Стоянова Георгиева, криминалист,
химик.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Румен Ангелов Найденов, съдебен лекар.
Д-р Федя Йорданов Тодоров, съдебен лекар,
специалист по съдебна медицина и деонтология.
Д-р Николай Стефанов Тошков, специалист
по обща и клинична патология.
Иван Петров Иванов, специалност „Акушерство и гинекология“.
Мая Иванова Кичева, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход;
съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човек; съдебно-биологични експертизи; клас
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„Други съдебни експертизи“, при които се налага
използването на ДНК (генетичен) анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники.
Иван Луканов Иванов, ДНК анализ за определяне на родителски произход.
Николай Гинчев Тюфекчиев, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски
произход и съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек, при които се налага
използването на ДНК (генетичен) анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники.
Д-р Георги Иванов Комитски, специалист по
ортопедия и травматология.
Д-р Виолета Христова Тодорова, специалист
по рентгенология.
Д-р Слави Любомиров Георгиев, специалист
„Вътрешни болести“ и „Кардиология“.
Д-р Иво Дойчинов Дойчинов, специалист по
обща хирургия.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Д-р Жулиета Костадинова Павлова, психиатрична експертиза.
Д-р Петя Иванова Кирякова, психиатрична
експертиза.
Д-р Надя Емилова Иванова, психиатрична
експертиза.
Д-р Пламен Тихомиров Петров, съдебно-психиатрична експертиза.
Д-р Виктория Виделова Димитрова, съдебнопсихиатрична експертиза.
Д-р Боянка Василева Китова, съдебно-психиатрична експертиза.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Снежана Петкова Тетевенска, педагог, психолог.
Анелия Енчева Райчева-Велковска, съдебна
експертиза на психичното състояние.
Диана Венчева Петкова-Конецовска, психолог.
Галя Дойчинова Славкова, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Цветана Димитрова Бекова, икономист.
Наташа Каменова Филипова, икономист с
диплома за завършена Специализирана школа
по специалността „Трудово законодателство“.
Александър Панайотов Александров.
Дил яна Иванова Николова, „Счетоводна
отчетност“.
Димитър Крумов Христов, „Счетоводна отчетност“.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова, „Счетоводна
отчетност“.
Михаил Богданов Богданов, висше образование, счетоводна отчетност.
Цветозар Иванов Николов, висше образование,
счетоводна отчетност.
Петра Лазарова Еленкова, специалност „Счетоводител-икономист“.
Стела Костадинова Иванова, висше образование, счетоводство и контрол.
Петър Илиев Димитров, висше образование,
специалност „Икономика на селското стопанство“.
Ми лин Йорданов Ген чев, икономист-финансист.
Георги Антонов Африканов, икономист-счетоводител.
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Валери Димитров Русинчовски, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Виолета Луканова Иванова, счетоводна отчетност.
Стела Русева Русинчовска, съдебно-счетоводни, финансово-ценови и технически експертизи.
Бисер Тодоров Игнатов, съдебно-счетоводна
експертиза, финансово-икономическа експертиза
и съдебно-стокова експертиза.
Красен Георгиев Кръстев, съдебно-счетоводни
експертизи.
Манола Иванова Дизова, оценител на земеделски земи.
Десислава Веселинова Цветкова, съдебносчетоводни експертизи.
Николина Костадинова Петкова, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Димитър Ноев Младенов, съдебно-счетоводни
експертизи.
Марияна Христова Сандова, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Саша Първанова Вълканова, икономически
експертизи.
Ивана Захариева Петрова, икономист-счетоводител.
Милин Йорданов Генчев, съдебно-икономически експертизи.
Гергана Петрова Михалчева, икономист-счетоводител.
Георги Милчов Михалчев, икономист-счетоводител.
Малина Иванова Тошева, икономист.
Петко Огнянов Ачев, икономист.
Божидар Василев Ангелов, вид „Съдебнакомпютърно-техническа експертиза“, „Съдебноикономическа експертиза“ – вид 4.2. „Съдебни
финансово-икономически експертизи“ и вид 4.3.
„Съдебно-стокова експертиза“.
Евгени Николаев Христов, финансово-счетоводни експертизи.
Веселка Христова Георгиева, съдебно-икономическа експертиза.
Георги Михайлов Георгиев, съдебно-икономическа експертиза.
Мирослав Иванов Цолов, съдебно-икономическа експертиза.
Станимир Емилов Нацев, съдебно-икономическа експертиза.
Валентин Тодоров Готов, счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова, счетоводно-икономическа експертиза.
Силвия Крумова Каменова, съдебна счетоводно-икономическа експертиза.
Петър Илиев Петров, оценител недвижими
имоти, земеделски земи, машини и съоръжения.
Петър Георгиев Петров, съдебно-икономически експертизи.
Антоанета Константинова Николова, Враца,
съдебно-счетоводни и финансови експертизи.
Елза Антонова Тодорова, съдебно-счетоводни
и финансови експертизи.
Васил Харалампиев Илиев, съдебно-икономически експертизи, оценител.
Петрин Кръстев Стоянов, съдебно-счетоводни
и съдебни финансово-икономически експертизи.
Леда Пешева Динкова, съдебна финансовоикономическа експертиза.
Генади Красимиров Тодоров, съдебни финансово-икономическа експертиза.
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Диана Николова Христова, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мая Христова Каменовска, съдебно-икономически експертизи.
Лилия Тодорова Иванова, съдебно-счетоводни
експертизи.
Стоян Милчев Александров, съдебно-икономически експертизи.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Геновева Димитрова Манчева, геодезист.
Инж. Лариса Борисова Ангелова, строителен
инженер геодезист.
Инж. Петър Димитров Гърков, геодезист.
Инж. Мариана Христова Цекова, строителен
инженер, инженерно-техническа, инженерно-технологична, строително-техническа експертиза,
лицензиран оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения и земеделски земи.
Инж. Милен Симеонов Ячовски.
Инж. Иво Йорданов Иванов.
Венеций Спасов Дакев, електроинженер.
Цветана Тодорова Иванова, техник-геодезист.
Инж. Венелин Цветанов Герасков, инженергеодезист.
Инж. Стефка Драганова Тонова, инженергеодезист.
Иван Киров Иванов, инженерно-техническа
експертиза.
Инж. Елка Русева Станчева, инженерно-техническа експертиза.
Инж. Стефан Ганчев Стефанов, инженернотехническа.
Мариела К ирилова Георгиева, геодезист,
инженер по електронна техника, оценител на
недвижими имоти и земеделска земя.
Даниела Петрова Върбанова, съдебна инженерно-технологична, съдебна строително-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа
експертиза, оценител на недвижими имоти, на
машини и съоръжения.
Инж. Васил Младенов Цветков, строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти и предприятия.
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска,
строителен инженер, лицензиран оценител на
недв. имоти.
Инж. Върбан Пенов Върбанов, строителен
инженер – хидромелиоратор.
Инж. Светлана Николова Мицева-Дикова,
строителен инженер.
Пенка Тошева Иванова, строителен техник.
Тодорка Пет рова Ра й новска, с т рои т елен
техник.
Георги Христов Каменов, строителен техник.
Цветана Иванова Кънова, строителен техник.
Георг и Д и м и т р ов Г ри г ор ов, с т р ои т елен
техник.
Теменужка Асенова Попова, съдебна строително-техническа експертиза.
Първолета Атанасова Митова, съдебна строително-техническа експертиза.
Иванка Диланова Патлиджанска, строителен
инженер, гл. експерт „В и К“, лицензиран оценител на недвижими имоти.
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5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Инж. Кирил Илиев Христов, автотехнически
експертизи.
Инж. Георги Петров Величков, машинен
инженер.
Инж. Даниел Иванов Рибарски, машинен
инженер, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“ и специалност „Счетоводство и контрол“.
Инж. Веселин Тодоров Пенев, автотехнически
експертизи.
Иван Стефанов Цацев, транспортно строителство.
Светослав Тушков Младенов, автотехническа
експертиза.
Инж. Ивко Пенков Иванов, автотехнически,
пожаротехнически, строително-технически експертизи, дефектоскопски експертизи.
Марин Тошев Маринов, автотехническа експертиза.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Георги Тодоров Малджански, съдебна компютърно-техническа експертиза.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Цветан Йорданов Петров, ветеринарна
медицина.
Петър Стоянов Доневски, зоотехник; ветеринарномедицински, агрономически експертизи.
Д-р Калина Господинова Христова, ветеринарен лекар.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Васил Цветков Галишки, строителен техник
и агроном.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Димитър А лександров Златанов, експертоценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях, земеделски машини,
оборудване и съоръжения и единични горски
дървета или група дървета.
Инж. Виолета Методиева Рачинска, оценител
промишлено и гражданско строителство.
Татяна Илиева Антонова, лицензиран оценител
на машини, съор., предприятия и недв. имоти.
Инж. Цецка Ангелова Ценова, лицензиран
оценител на машини, съор., предприятия и недв.
имоти.
Инж. Нина Василева Дакева, лицензиран
оценител на предприятия, машини и съоръжения
в сферата на електротехниката и електронната
промишленост, недвижими имоти.
Инж. Димитър Николов Рачински, лицензиран
оценител на машини в сферата на електротехниката и електронната промишленост, машиностроенето и металообработването, транспортни
средства и предприятия.
Анелия Тодорова Лозанова, лицензиран оценител на машини и съор., на земеделски земи и
подобренията в/у тях.
Инж. Николай Лалов Лалов, оценител на ел.
части, битова техника, кабели и др.
Инж. Стефчо Петров Симеонов лицензиран
оценител на машини и съоръжения.
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Инж. Красимира Любенова Кръстева, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Цеца Петрова Петърчовска, експерт по проблеми, възникнали с деца и възрастни в областите
на социалната педагогика, и лица с криминогенно
поведение.
Румяна Миткова Стоянова, машинен инженер,
икономист – международно икономическо сътрудничество, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт – оценител на инвестиционен
проект и на недвижими имоти, автотехнически
и автооценителни експертизи, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Инж. Крум Стилиянов Спиридонов, геодезия – кадастър, земеделски земи, цени и ценообразуване в строителството.
Георги Христов Гетовски, оценител недвижими
имоти и земеделски земи, подобренията върху
тях, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Ивайло Ангелов Димитров, оценител недвижими имоти и земеделски земи, подобренията
върху тях, финансово-икономическа експертиза.
Маг.-фарм. Оля Костадинова Николова, съдебна фармацевтичнооценителна експертиза.
Ирина Трайкова Узунова, специалист „Счетоводство и контрол“, строителен техник, оценител
на недвижими имоти.
Бойко Борисов Ничев, специалист В и К и ТРЗ.
За съдебен район на Кюстендилския окръжен и
административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Иван Асенов Попов, образование висше, квалификация инженер-химик.
Станко Георг иев К ацарск и, образование
висше юрист, всички видове криминалистични
експертизи.
1.2. Трасологични експертизи
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Станко Георгиев Кацарски, образование висше, юрист, всички видове криминалистични
експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Станко Георгиев Кацарски, образование висше, юрист, всички видове криминалистични
експертизи.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Васил Иванов Николчев, образование висше,
специалист по съдебна медицина.
Димитрина Стоянова Динкова, образование
висше, специалист по патологоанатомия и цитопатология.
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2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Васил Иванов Николчев, образование висше,
специалист по съдебна медицина.
Димитрина Стоянова Динкова, образование
висше, специалист по патологоанатомия и цитопатология.
Емил Зиновиев Лазов, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Николай Панев Вардаров, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Сотир Христов Каралийски, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование
висше, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация биохимик, микробиолог със
специализация вирусология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование
висше, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация биохимик, микробиолог със
специализация вирусология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Борис Славчов Жабински, образование висше,
специалист по нервни болести.
Васил Иванов Николчев, образование висше,
специалист по съдебна медицина.
Димитрина Стоянова Динкова, образование
висше, специалист по патологоанатомия и цитопатология.
Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Лилия Георгиева Чингарска, образование
висше, специалист по нервни болести.
Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Николай Панев Вардаров, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Михаил Ненков Зарев, образование висше,
специалист по хигиена на труда.
Сотир Христов Каралийски, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Александър Асенов Антимов, образование
висше, специалист по нервни болести.
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Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Борис Славчов Жабински, образование висше,
специалист по нервни болести.
Емил Зиновиев Лазов, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Лилия Георгиева Чингарска, образование
висше, специалист по нервни болести.
Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Николай Панев Вардаров, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Сашка Стойнева Павлова, образование висше,
специалист по вътрешни болести и пневмология
и фтизиатрия.
Сотир Христов Каралийски, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и детска
психиатрия.
Даниела Георгиева Панайотова, образование
висше, специалист по психиатрия.
Илка Иванова Кръстева, образование висше,
специалист по психиатрия и нервни болести.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Антонина Панчова Карамфилова, образование
висше, квалификация психология, следдипломна
квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна
депривация, проблеми на осиновяването.
Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация психолог – съдебен
експерт.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Снежина Спасова Михайлова, образование висше, квалификация – специалист по психология.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Антонина Панчова Карамфилова, образование
висше, квалификация психология, следдипломна
квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна
депривация, проблеми на осиновяването.
Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и детска
психиатрия.
Даниела Георгиева Панайотова, образование
висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация психолог – съдебен
експерт.
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Илка Иванова Кръстева, образование висше,
специалист по психиатрия и нервни болести.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Антонина Панчова Карамфилова, образование
висше, квалификация психология, следдипломна
квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна
депривация, проблеми на осиновяването.
Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и детска
психиатрия.
Даниела Георгиева Панайотова, образование
висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование
висше, квалификация психолог – съдебен експерт.
Илка Иванова Кръстева, образование висше,
специалист по психиатрия и нервни болести.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Анка Георгиева Липева, образование средно
специално, квалификация икономист и счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше,
квалификация икономист – систем. организатор.
Валентина Петрова Негревска, образование
висше, квалификация икономист.
Валери Иванов Петков, образование висше,
квалификация икономист-финансист.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Василка Христова Пиргова, образование
средно специално, квалификация счетоводител
и икономист.
Вергиния Веселинова Иванова, образование
висше, квалификация икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Галина Тодорова Матуска, образование средно
специално, квалификация икономист-счетоводител.
Геновева Венева Ненова, образование полувисше, квалификация икономист.
Георги Йорданов Спиров, образование висше,
квалификация икономист.
Георги Мирчев Вълев, образование висше,
квалификация икономист.
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Гергана Йорданова Серафимова, образование
висше, квалификация магистър по икономика.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование
висше, квалификация икономист.
Емил Димитров Нейков, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование
висше, квалификация икономист.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация счетоводител.
Златка Георгиева Деянчева, образование
средно специално, квалификация счетоводител
и икономист.
Иван Димитров Петков, образование висше,
квалификация стоковед.
Иван Кирилов Дермански, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование висше,
квалификация икономист, организация на пром.
производство.
Костадин Симеонов Чучуков, образование
висше, квалификация икономист.
Малинка Богданова Никова, образование
висше, квалификация икономист.
Маргарита Кру мова Васева, образование
висше, квалификация икономист-счетоводител.
Мария Ганчева Георгиева-Драгомирова, образование висше, квалификация икономист.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно
специално, квалификация счетоводител.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация икономист по труда.
Недка Вълчева Харалампиева, образование
висше, квалификация икономист – систем. организатор.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация икономист.
Николина Стефанова Стойнева, образование
висше, квалификация икономист.
Петър Стоилов Петров, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Росица Веселинова Митова, образование
средно специално, квалификация счетоводител
и икономист.
Славка Стоянова Манова, образование висше,
квалификация икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование
висше, квалификация икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование
висше, квалификация аграрикономист, друга специалност организация и управление на бизнеса
и управленска отчетност.
Спаска Захариева Чочова, образование полувисше, специалност „Икономика на съобщенията“.
Станка Стоянова Чавдарова, образование висше, квалификация икономист-финансист.
Цветан Иванов Дамянов, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация счетоводител и
икономист.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
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Бойко Георгиев Кечев, образование висше,
квалификация – икономист – систем. организатор.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Валентина Петрова Негревска, образование
висше, квалификация икономист.
Валери Иванов Петков, образование висше,
квалификация икономист-финансист.
Василка Христова Пиргова, образование
средно специално, квалификация счетоводител
и икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше,
квалификация икономист по търговията.
Гергана Йорданова Серафимова, образование
висше, квалификация магистър по икономика.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование
висше, квалификация икономист.
Емил Димитров Нейков, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование
висше, квалификация икономист.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация счетоводител.
Иван Кирилов Дермански, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование висше,
квалификация икономист, организация на пром.
производство.
Кристина Коста динова Коста динова, образование висше, квалификация магистър по
икономика.
Маргарита Кру мова Васева, образование
висше, квалификация икономист-счетоводител.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование висше, квалификация икономист по труда.
Недка Вълчева Харалампиева, образование
висше, квалификация икономист – систем. организатор.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация икономист.
Петър Стоилов Петров, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Славка Стоянова Манова, образование висше,
квалификация икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование
висше, квалификация икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование
висше, квалификация аграрикономист, друга
специалност – организация и управление на
бизнеса и управленска отчетност.
Спаска Захариева Чочова, образование полувис
ше, специалност „Икономика на съобщенията“.
Цветелин К и ри лов Иванов, образование
висше, специалност „Икономика – бизнесадминистрация“; специализация маркетинг, реклама
и бизнес комуникации, митнически режим и
процеду ри, мерки на търговската политика,
„Инкотермс’2000“, Интарстат и международен
автомобилен транспорт.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация счетоводител и
икономист.
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4.3. Съдебно-стокова експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – систем. организатор.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше,
квалификация икономист по търговията.
Гергана Йорданова Серафимова, образование
висше, квалификация магистър по икономика.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация счетоводител.
Иван Димитров Петков, образование висше,
квалификация стоковед.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Маргарита Кру мова Васева, образование
висше, квалификация икономист-счетоводител.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация икономист по труда.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация икономист.
Спаска Захариева Чочова, образование полувисше, специалност „Икономика на съобщенията“.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Валентин Стойчев Стойчев, образование висше, квалификация инженер по радиоелектроника.
Ваня Крумова Цветкова, образование висше,
квалификация строителен инженер по ПГС.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация машинен инженер – ДВГ.
Васил Станойков Стоянов, образование висше,
квалификация инженер-геодезист.
Василка Георгиева Пашева, образование
висше, квалификация строителен инженер по
транспортно строителство.
Виктор Борисов Чочов, образование полувисше, специалност „Радиотехника“.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация инженер-физик.
Димитър Стойнев Митов, образование висше,
квалификация инженер-геодезист.
Димитър Янев Томов, образование висше,
к ва л ифика ц и я ин женер по х и д роенерг ийно
строителство.
Драган Христов Мазнев, образование висше,
квалификация минен инженер по разработка на
полезни изкопаеми.
Драгомир Димитров Драгнев, образование
висше, квалификация инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Елена Василева Лозанова, образование висше,
квалификация строителен инженер по ПГС.
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Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Здравка Иванова Велинова, образование висше, квалификация инженер геолог-хидрогеолог;
специализация по ИП при строителството на
нови жилищни комплекси.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация електроинженер.
Йорданка Георгиева Апостолова, образование
висше, квалификация инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Кирил Георгиев Починков, образование висше,
квалификация електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация електроинженер.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Лъчезар Тодоров Димитров, образование висше, квалификация електроинженер.
Маргарита Пенева Стоименова, образование
висше, квалификация машинен инженер.
Нина Димчова Терзийска, образование висше,
квалификация минен инженер по маркшайдерство и геодезия.
Огнян Славчев Цветков, образование висше,
квалификация строителен инженер по пътно
строителство.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше,
гражданска квалификация строителен инженер
по технология на строителството и военна квалификация военен инженер по технология на
строителството.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство и архитектура.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Бисер Малинов Кирилов, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Богдан Найденов Георгиев, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Борис Георгиев Михалков, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация машинен инженер – ДВГ.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Георги Костадинов Илиевски, образование
висше – бака лавър, к ва лификаци я машинен
инженер.
Драган Христов Мазнев, образование висше,
квалификация минен инженер по разработка на
полезни изкопаеми; сертификат за автотехническа експертиза.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация електроинженер.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Никола Кирилов Велков, образование висше,
квалификация машинен инженер.

ВЕСТНИК

БРОЙ 61

Симеон Харалампиев Митков, образование
средно специално, квалификация машинен техник
по механизация на селското стопанство.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация машинен инженер – ДВГ.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Драган Христов Мазнев, образование висше,
квалификация минен инженер по разработка на
полезни изкопаеми.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация електроинженер.
Людмила Илиева Михайлова, образование висше, квалификация инженер-химик, специалност
„Технология на кожите“.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше,
квалификация машинен инженер.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация електроинженер.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Александър Драганов Шулев, образование
висше, квалификация инженер по хидромелиоративно строителство.
Анна Анатолиева Тишкова-Алексиева, образование висше, квалификация архитект.
Анка Стефанова Стоянова, образование средно
специално, квалификация среден техник строителство и архитектура.
Борислав Любенов Гонев, образование висше,
квалификация инженер-геодезист.
Ваня Крумова Цветкова, образование висше,
квалификация строителен инженер по ПГС.
Васил Станойков Стоянов, образование висше,
квалификация инженер-геодезист.
Венцислав Николов Точев, образование средно
специално, квалификация строителен техник.
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация архитект.
Димитър Тодоров Велинов, образование висше, квалификация строителен инженер по ПГС.
Димитър Янев Томов, образование висше,
к ва л ифика ц и я ин женер по х и д роенерг ийно
строителство.
Елвира Боянова Цонева, образование средно
специално, квалификация строителен техник.
Елка Кирилова Златкова-Симеонова, образование средно специално, квалификация среден
строителен техник.
Живка Христова Танева, образование висше,
квалификация строителен инженер по хидро
енергийно строителство.
Йорданка Ставрева Починкова, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство и архитектура.
Йорданка Кирилова Низамова, образование
висше, квалификация строителен инженер по
транспортно строителство.
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Катя Костадинова Младенова, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство.
Катя Славева Сотирова, образование висше,
квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Любомир Борисов Велинов, образование висше, квалификация инженер-геодезист.
Милан Богданов Ангелов, образование висше,
квалификация строителен инженер по ПГС.
Милка Петрова Каблешкова, образование
висше, квалификация архитект.
Николай Антонов Манов, образование висше, квалификация строителен инженер по жп
строителство.
Николина Иванова Георгиева, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство и архитектура.
Огнян Славчев Цветков, образование висше,
квалификация строителен инженер по пътно
строителство.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше,
гражданска квалификация строителен инженер
по технология на строителството и военна квалификация военен инженер по технология на
строителството.
Светлана Любомирова Каролева, образование
висше, квалификация инженер по озеленяване.
Серьожа Йорданов Котев, образование висше,
квалификация строителен инженер по ПГС.
Станойко Йорданов Станойков, образование
средно специално, квалификация среден техникгеодезист.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство и архитектура.
Стоян Стефанов Грозданов, образование средно
специално, квалификация среден техник геодезия
и картография.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация машинен инженер – ДВГ.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация електроинженер.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Светлана Любомирова Каролева, образование
висше, квалификация инженер по озеленяване.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация биохимик – клиничен химик.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация инженер-химик.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация инженер-физик.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Емил Петров Гъгнев, образование висше,
квалификация доктор по ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Георги Мирчев Балабански, образование висше, квалификация инженер-агроном.
Димитър Костадинов Джермански, образование висше, квалификация агроном.
Екатерина Антонова Златанова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд.
Елена Любомирова Трайкова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия.
Невена Йорданова Димитрова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд.
Невенка Асенова Панчева, образование висше,
квалификация агроном-полевъд.
Теменужка Сотирова Спасова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд.
Христо Павлов Вучков, образование висше,
квалификация агроном-полевъд.
Цветана Миланова Терзийска, образование висше, квалификация агроном по растителна защита.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност резба.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
10.3. Оценители
Борис Георгиев Михалков, образование висше, квалификация машинен инженер; оценка
на машини и съоръжения.
Борислав Любенов Гонев, образование висше,
квалификация инженер-геодезист; оценка на недвижими имоти; оценител на земеделски земи.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител; оценител
на земеделски земи.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация машинен инженер – ДВГ; автоексперт при ПТП; оценка на машини и съоръжения.
Василка Георгиева Пашева, образование
висше, квалификация строителен инженер по
транспортно строителство; оценка на недвижими
имоти; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Галина Тодорова Матуска, образование средно
специално, квалификация икономист-счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Георги Мирчев Балабански, образование висше, квалификация инженер-агроном; оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация архитект; оценител на недвижими
имоти; лиценз за оценка на други активи (архитектурни паметници на културата и интериор).
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация инженер-физик; оценка
на интелектуална и индустриална собственост;
оценка на машини и съоръжения, активи – дви-
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жимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Димитър Стойнев Митов, образование висше,
квалификация инженер-геодезист; оценител на
земеделски земи.
Екатерина Антонова Златанова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд; – експерт-оценител на единични, група дървета и
редини; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Елена Василева Лозанова, образование висше,
квалификация строителен инженер по ПГС;
оценка на недвижими имоти.
Елена Любомирова Трайкова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия; оценка на недвижими имоти; оценител на
земеделски земи.
Живка Христова Танева, образование висше,
квалификация строителен инженер по хидроенергийно строителство; оценка на недвижими имоти.
Здравка Иванова Велинова, образование висше, квалификация инженер геолог-хидрогеолог;
специализация по ИП при строителството на
нови жилищни комплекси; оценка на недвижими имоти.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация счетоводител;
автоексперт-оценител; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.
Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност резба; оценка
на други активи (произведения на изкуството,
антиквариат, благородни метали, скъпоценни
камъни и т.н.) в сферата на приложните изкуства
и етнографията; член на асоциацията на бизнес
оценителите, секция художествени произведения.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация електроинженер; оценител на машини и съоръжения, контрол на техническото
състояние на земеделска техника, дипломиран
стопански ръководител – мениджър.
Йорданка Ставрева Починкова, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство и архитектура; оценка на недвижими имоти.
Йорданка Кирилова Низамова, образование
висше, квалификация строителен инженер по
транспортно строителство; оценка на недвижими
имоти.
Катерина Илиева Дерлипанска, образование
висше, квалификация строителен инженер по
жп строителство; оценка на недвижими имоти.
Катя Славева Сотирова, образование висше,
квалификация строителен инженер по промишлено и граж данско строителство; оценка на
недвижими имоти.
Кирил Георгиев Починков, образование висше, квалификация електроинженер; оценка на
машини и съоръжения.
Костадин Симеонов Чучуков, образование
висше, квалификация икономист; оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Любомир Борисов Велинов, образование висше, квалификация инженер-геодезист; оценка
на недвижими имоти.
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М и т ко А н донов Дъ б овск и, о бра зова н ие
средно специално, квалификация счетоводител;
експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване
и съоръжения; експерт-оценител на единични,
група дървета и редини.
Невен к а Ас енова Па н чева, о бра зова н ие
висше, квалификация агроном-полевъд; експерт-оценител на единични, група дървета и
редини; експерт-оценител на земеделски земи
и трайни насаждения; оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях;
оценител на земеделски земи; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и
съоръжения.
Никола Кирилов Велков, образование висше,
квалификация машинен инженер; оценка на
машини и съоръжения; оценител на машини
и съоръжения.
Николина Стефанова Стойнева, образование
висше, квалификация икономист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; експерт-оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
Р у м яна Ми т кова С т оянова, образова ние
висше, квалификация машинен инженер; автоексперт-оценител; експерт-оценител на инвестиционен проект; експерт-оценител на недвижими
имоти; оценка на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето; оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества; експерт
по здравословни и безопасни условия на труд.
Симеон Харалампиев Митков, образование
сред но спец иа л но, к ва л ифи к а ц и я ма ш и нен
техник по механизация на селското стопанство;
експерт-оценител на машини и съоръжения;
автоексперт-оценител.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше,
квалификация инженер по мостове и тунели;
оценка на недвижими имоти; експерт-оценител
на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични,
група дървета и редини; експерт-оценител на
селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство и архитектура; експерт-оценител
на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Теменужка Сотирова Спасова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд; оценител на земеделски земи и подобренията върху
тях; оценка на земеделски земи, подобренията
и насажденията върху тях.
Цветана Миланова Терзийска, образование
висше, квалификация агроном по растителна
защита; експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
10.4. Други съдебни експертизи
Георги Асенов Георгиев, образование висше, квалификация архитект; удостоверение за
координатор по безопасност и здраве в строителството.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
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Гергана Йорданова Серафимова, образование
висше, квалификация магистър по икономика;
вътрешен одитор в публичния сектор.
Тодорка Костадинова Дамянова, образование
висше, квалификация инженер-мениджър; преводач-тълковник от и на жестомимичен език.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация биохимик – клиничен химик; използване на ДНК (генетичен) анализ със съвременни
молекулярно-биологични техники.
Маргарита Кру мова Васева, образование
висше, квалификация икономист-счетоводител;
вътрешен одитор в публичния сектор; контрол,
одит и отчетност в бюджета на централната
администрация.
За съдебен район на Монтанския окръжен
и административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
1.2. Трасологични експертизи
1.3. Съдебно-балистични експертизи
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност
„Биохимия и микробиология“, квалификация
биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Крум Костадинов Крумов, специалист по
ушно-носно-гърлени болести, експерт по медицински и по екологични проблеми.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Росица Цветанова Русинова-Иванова,
лекар-психиатър.
Д-р Николай Радославов Дончев, лекар-психиатър.
Д-р Милияна Венелинова Първанова, лекарпсихиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Зофия Мария Янчак-Сердева, клинична психология.
Анна Костадинова Целова, специалност „Социална педагогика и социално подпомагане“,
специализация „Андрагогика“, квалификация
социален работник/социален педагог, специалност
„Психология, квалификация психолог“.
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3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Васил Любенов Василев, икономист-счетоводител.
Славка Михайлова Михайлова, икономистсчетоводител.
Любка Иванова Костова, икономист – счетоводна отчетност.
Райна Младенова Цветанова, икономистсчетоводител.
Анжела Трифонова Станоева, икономист – икономика и организация на труда.
Валентин Крумов Иванов, икономика на
промишлеността.
Ирен Петрова Александрова, икономист – счетоводна отчетност.
Виолета Петрова Тодорова, икономист-счетоводител.
Виолетка Каменова Найденова, специалност
„Счетоводство и планиране на селското стопанство“, квалификация счетоводител.
Никола Иванов Петков, счетоводител.
Костадинка Илиева Иванова, икономист, специалност „Икономика на кооперациите“.
Камелия Цветанова Трифонова, специалност
„Стопанско управление“, квалификация магистър
по стопанско управление.
Мариана Димитрова Младенова, специалност
„Управление на бизнеса“, специализация „Бизнес
и администрация“, квалификация икономистбизнесорганизатор.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Анатоли Николов Ранчев, икономист-счетоводител.
Соня Иванова Перинска, икономист.
Симеон Савов Учанов, икономист-счетоводител.
Първолетка Петрова Христова, специалност
„Финанси и кредит и застрахователно дело“,
квалификация икономист-финансист.
Иванка Антонова Петкова, специалност „Икономика на кооперациите“.
Илия Димитров Петров, специалност „Планиране на промишленост та“, к ва лификаци я
икономист.
Лина Захариева Цветкова, икономист – икономика на вътрешната търговия.
Иванка Христова Виденова, икономист – счетоводител.
Таня Сашова Тодорова, специалност „Финанси“, квалификация икономист, завършени курсове
за разработване и управление на проекти по
програми на ЕС и на тема „Неправителствените
организации и тяхната роля при реализация на
европейски политики“.
Над я Вергилова Стефанова, специа лност
„Счетоводство и контрол“, квалификация икономист-счетоводител.
Зорница Тодорова Александрова, специалност „Финанси“, квалификация магистър по
икономика.
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Пепка А лексиева Рангелова, специалност
„Икономика и управление на селското стопанство“, квалификация икономист по АПП, специалност „Икономика“, профил „Промишленост
и строителство“, квалификация икономист-счетоводител.
Петрана Рангелова Калистратова, специалност „Финанси и кредит“, квалификация икономист-финансист.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Емил Димитров Караенев, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения, оценител
на търговски предприятия и вземания.
Румен Цветанов Вашков, машинен инженер.
Петко Евстатиев Спасов, машинен инженер.
С т ефк а М и ла нова Ра шевск а-С и меонова,
машинен инженер, инженер по газоснабдяване,
оценител на недвижими имоти, оценител на
машини и съоръжения.
Стоян Ванков Монов, инженер – механизация
на дърводобива и горския транспорт.
Радка Георгиева Гигова, техник – геология и
проучване на полезни изкопаеми, оценител на
недвижими имоти.
Серафим Каменов Серафимов, специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“, квалификация инженер-геодезист, правоспособност
за извършване на дейности по кадастъра, пълна
проектантска правоспособност.
Лиза Петкова Изатовска, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, квалификация инженер по геодезия, фотограметрия
и картография, оценител на недвижими имоти,
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра.
Стефка Петрова Цекова, инженер по горско
стопанство.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Иван Луканов Александров, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене.
Младен Бойчев Цветанов, преподавател по
учебна и производствена практика – ДВГ.
Боян Борисов Лозанов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Румен Дамянов Георгиев, машинен инженер.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Горан Ценов Горанов, инженер-електромеханик.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Илия Методиев Йорданов, строителен инженер по ВК „Пречистване на водите“.
Калина Боянова Борисова-Шакъ, магистъринженер по промишлено и гражданско строителство.
Васил Константинов Василев, строителен
техник.
Антоанета Костова Тонева-Георгиева, специалност „Архитектура“, квалификация архитект.
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Виолета Борисова Рашевска, строителен техник, оценител на недвижими имоти.
Мариета Георгиева Димитрова, строителен
техник.
Людмила Горанова, инженер-строител, оценител на недвижими имоти.
Виолета Николова Якимова, техник-геодезист.
Ивчо Борисов Искренов, инженер-геодезист.
Милка Тончева Гогова-Младенова, инженерземеустроител.
Даринка Атанасова Джонова, техник-гео
дезист.
5.6. Съдебна-пожаротехническа експертиза
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Димит ър Петков Димитров, специалност
„Зоотехника“, квалификация зоотехник.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Тодор Станимиров А нгелов, специалност
„Икономика“, квалификация агроном-икономист.
Петко Иванов Беличовски, агроном – растителна защита.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Мая Иванова Кичева, молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик,
кандидат на биологичните науки.
Михаил Иванов Василев, търговия.
За съдебен район на Пернишкия окръжен
и административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
А нтон Никодинов Николов, образование
висше, право, криминален експерт.
Георги Георгиев Трифонов, образование висше, инженер-химик, технология на каучука и
пластмаса.
Емил Иванов Крумов, образование висше,
технология на каучука и пластмасите, инженерхимик, графически, дактилоскопски, техническо
изследване на документа.
Емил Любомиров Колев, образование висше,
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, криминалистически изследвания.
Емил Цветанов Костадинов, образование
средно специално, охрана на обществения ред
и К АТ.
Людмил Благоев Димитров, образование
висше, право, експерт-криминалист.
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1.2. Трасологични експертизи
А нтон Никодинов Николов, образование
висше, право, криминален експерт.
Георги Георгиев Трифонов, образование висше, инженер-химик, технология на каучука и
пластмаса.
Емил Иванов Крумов, образование висше,
технология на каучука и пластмасите, инженерхимик, графически, дактилоскопски, техническо
изследване на документа.
Емил Любомиров Колев, образование висше;
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, криминалистически изследвания.
Емил Цветанов Костадинов, образование средно специално, охрана на обществения ред и КАТ.
Людмил Благоев Димитров, образование висше, право, експерт-криминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Антон Никодинов Николов, образование висше, право, криминален експерт.
Георги Георгиев Трифонов, образование висше, инженер-химик, технология на каучука и
пластмасите.
Емил Иванов Крумов, образование висше,
технология на каучука и пластмасите, инженерхимик, графически, дактилоскопски, техническо
изследване на документа.
Емил Любомиров Колев, образование висше,
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, криминалистически изследвания.
Емил Цветанов Костадинов, образование средно специално, охрана на обществения ред и КАТ.
Людмил Благоев Димитров, образование висше, право, експерт-криминалист.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Георги Георгиев Трифонов, образование висше, инженер-химик, технология на каучука и
пластмаса.
Емил Любомиров Колев, образование висше,
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, криминалистически изследвания.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Кирил Стоименов Чакъров, образование висше,
специалист по съдебна медицина.
Румен Василев Стоименов, образование висше,
специалист по съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Анна Георгиева Милошева, образование висше,
невролог, специалист ТЕЛК.
Антоанета Симеонова Николова, образование
висше, офталмолог.
Валентина Димитрова Пасатова, образование
висше, хирург.
Жулиета Георгиева Тодорова, образование
висше, невролог.
Йорданка Димитрова Златева, образование
висше, хигиена на труда, професионални заболявания.
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Кирил Ананиев Симеонов, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование висше,
специалист по съдебна медицина.
Милко Пантелеев Милков, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Николай Иванов Алексов, образование висше,
специалист вътрешни болести, кардиолог.
Росен Йорданов Матеев, образование висше, невролог, свидетелство за правоспособност по „Клинична електроенцефалограма“; следдипломна
квалификация по „Електроенцефалография – диагностична значимост и клинично приложение
в неврологията“, по „Електроенцефалография и
мозъчна картография“, по „Доплерова сонография“, по „Мануална терапия на вертеброгенните
заболявания“, по „Актуални проблеми на детската
неврология“, удостоверение за семинар на тема
„Диагностично-терапевтични аспекти при лечение
на епилепсия при възрастни и деца“.
Румен Василев Стоименов, образование висше,
специалист по съдебна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Йорданка Асенова Крумова, образование висше, специалист по акушерство и гинекология.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик, анализ
на белтъци и ензими, генотипиране, секвениране.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование
висше, експерт ДНК анализи; специалист по
молекулярна биология, биохимия и микробиология, биохимик, микробиолог със специализация
вирусология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева, образование висше,
експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик, анализ
на белтъци и ензими, генотипиране, секвениране.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование
висше, експерт ДНК анализи; специалист по
молекулярна биология, биохимия и микробиология; биохимик, микробиолог със специализация
вирусология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Анна Георгиева Милошева, образование висше,
невролог, специалист ТЕЛК.
Антоанета Симеонова Николова, образование
висше, офталмолог.
Валентина Димитрова Пасатова, образование
висше, хирург.
Жулиета Георгиева Тодорова, образование
висше, невролог.
Йорданка Асенова Крумова, образование висше, специалист по акушерство и гинекология.
Йорданка Димитрова Златева, образование
висше, хигиена на труда, професионални заболявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование висше,
специалист по съдебна медицина.
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Николай Иванов Алексов, образование висше,
специалист вътрешни болести, кардиолог.
Росен Йорданов Матеев, образование висше, невролог, свидетелство за правоспособност по „Клинична електроенцефалограма“; следдипломна
квалификация по „Електроенцефалография – диагностична значимост и клинично приложение
в неврологията“, по „Електроенцефалография и
мозъчна картография, по „Доплерова сонография“,
по „Мануална терапия на вертеброгенните заболявания“, по „Актуални проблеми на детската
неврология“, удостоверение за семинар на тема
„Диагностично-терапевтични аспекти при лечение
на епилепсия при възрастни и деца“.
Румен Василев Стоименов, образование висше,
специалист по съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Анна Георгиева Милошева, образование висше,
невролог, специалист ТЕЛК.
Валентина Димитрова Пасатова, образование
висше, хирург.
Жулиета Георгиева Тодорова, образование
висше, невролог.
Йорданка Асенова Крумова, образование висше, специалист по акушерство и гинекология.
Йорданка Димитрова Златева, образование
висше, хигиена на труда, професионални заболявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование висше,
специалист по съдебна медицина.
Милко Пантелеев Милков, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Николай Иванов Алексов, образование висше,
специалист вътрешни болести, кардиолог.
Росен Йорданов Матеев, образование висше,
невролог, свидетелство за правоспособност по
„К линична елек т роенцефа лог рама“; след дипломна квалификация по „Електроенцефалография – диагностична значимост и клинично
приложение в неврологията“, по „Електроенцефалография и мозъчна картография, по „Доплерова
сонография“, по „Мануална терапия на вертеброгенните заболявания“, по „Актуални проблеми на
детската неврология“, удостоверение за семинар
на тема „Диагностично – терапевтични аспекти
при лечение на епилепсия при възрастни и деца“.
Румен Василев Стоименов, образование висше,
специалист по съдебна медицина.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебна психиатрична експертиза
А лбена Станишева Иванова, образование
висше, психиатър.
Ангелинка Василева Стойчева, образование
висше, психолог, свидетелство за владеене на
полски език; удостоверение за обучение „Оценка на риска от насилие“; сертификат „Справяне
със стреса“; удостоверение за компютърни умения; сертификат за завършен курс „Моделът на
психологичния тип и неговото приложение в
училищното консултиране“.
Даниела Георгиева Ангелова, образование
висше, психиатър.
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Роберт Малинов Крумов, образование висше,
психиатър.
3.2. Съдебна психологична експертиза
Ангелинка Василева Стойчева, образование
висше, психолог, свидетелство за владеене на
полски език; удостоверение за обучение „Оценка на риска от насилие“; сертификат „Справяне
със стреса“; удостоверение за компютърни умения; сертификат за завършен курс „Моделът на
психологичния тип и неговото приложение в
училищното консултиране“.
Анна Димитрова Цветкова-Минева, образование висше, психолог, специалист „Клинична и
медицинска психология“.
Кирил Василев Манов, образование висше,
психолог, член на СБХ, експерт-оценител, сертификат за експерт-оценител на художествени
ценности.
Мариета Димитрова Григорова – юридическа
психология.
Татяна Василева Рангелова, образование висше, психолог.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
А лбена Станишева Иванова, образование
висше, психиатър.
Ангелинка Василева Стойчева, образование
висше, психолог, свидетелство за владеене на
полски език; удостоверение за обучение „Оценка на риска от насилие“; сертификат „Справяне
със стреса“; удостоверение за компютърни умения; сертификат за завършен курс „Моделът на
психологичния тип и неговото приложение в
училищното консултиране“.
Даниела Георгиева Ангелова, образование
висше, психиатър.
Роберт Малинов Крумов, образование висше,
психиатър.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
А лбена Станишева Иванова, образование
висше, психиатър.
Ангелинка Василева Стойчева, образование
висше, психолог, свидетелство за владеене на
полски език; удостоверение за обучение „Оценка на риска от насилие“; сертификат „Справяне
със стреса“; удостоверение за компютърни умения; сертификат за завършен курс „Моделът на
психологичния тип и неговото приложение в
училищното консултиране“.
Даниела Георгиева Ангелова, образование
висше, психиатър.
Роберт Малинов Крумов, образование висше,
психиатър.
Татяна Василева Рангелова, образование висше, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Маринова Борисова-Асенова, образование висше, счетоводство и контрол, сертификат
„Преобразуване, ликвидация, несъстоятелност.
Счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето
на съдебните експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи при изготвяне на съдебните
експертизи“.
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Анелия Славчева Динева, образование висше,
счетоводство и финанси.
Боряна Савова Пейчева, образование висше,
икономист, счетоводна отчетност.
Валентин Цветанов Стоянов, образование
висше, икономист-счетоводител.
Верка Петрова Начева, образование висше,
счетоводна отчетност.
Виолета Живкова Попова, образование висше,
счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование вис
ше, счетоводство и контрол; лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Димитър Георгиев Димитров, образование
висше, икономист, специалност „Маркетинг“,
оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
оценител на инвестиционни проекти; бакалавър
по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист – мениджър.
Екатерина Асенова Фиданска, образование
висше, икономист-организатор – „Организация
и проектиране обработката на икономическа
информация“.
Елена Димитрова Найденова, образование
висше, счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образование
висше, икономист, маркетинг и планиране, организация и управление на търговските обекти.
Ефросина Василева Алексиева, образование
висше, счетоводна отчетност.
Кирил Петров Миланов, образование висше,
икономист, счетоводна отчетност.
Лилия Владимирова Златкова-Деянска, образование висше, икономист, счетоводна отчетност.
Мария Стоилова Михайлова, образование
висше, икономист-счетоводител.
Нели Стоянова Иванова, образование висше,
икономист, счетоводство, финанси и контрол,
сертификат за оценител на машини и съоръжения;
оценител на недвижими имоти; удостоверение
за професионално обучение на валутни касиери.
Петко Пенчев Тодоров, образование висше,
специалност „Физика“, радиофизика и електроника, счетоводство и контрол.
Петър Боянов Бучев, образование висше,
икономист, икономика на транспорта; оценител
на машини и съоръжения.
Румен Димитров Любенов, образование висше,
икономист-счетоводител, счетоводна отчетност,
сертификат за професионална квалификация по
съдебно-счетоводни експертизи.
Соня Йорданова Пушева, образование висше,
икономист, финанси и счетоводство, икономика
и управление на социалните дейности.
С т ефк а Асенова Да м я нова, образова н ие
висше, финанси и кредит, лиценз за оценка на
недвижими имоти; удостоверение за оценител
на земеделски земи.
Теменужка Петкова Косова, образование вис
ше, икономист, икономика на транспорта.
Цветанка Евтимова Бъчева, образование вис
ше, икономист, счетоводна отчетност.
Янка Първанова Александрова, образование
висше, магистър по финанси и кредит, лиценз за
оценка на недвижими имоти; лиценз за оценка
на търговски предприятия и вземания; оценител
на земеделски земи.
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4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Албена Маринова Борисова-Асенова, образование висше, счетоводство и контрол, сертификат
„Преобразуване, ликвидация, несъстоятелност.
Счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето
на съдебните експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи при изготвяне на съдебните
експертизи“.
Анелия Славчева Динева, образование висше,
счетоводство и финанси.
Анита Иванова Тончева, образование висше,
счетоводство и контрол.
Боряна Савова Пейчева, образование висше,
икономист, счетоводна отчетност.
Валентин Цветанов Стоянов, образование
висше, икономист-счетоводител.
Виолета Живкова Попова, образование висше,
счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование вис
ше, счетоводство и контрол; лиценз за оценка
на недвижими имоти.
Денка Иванова Николова, образование средно
специално, строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Димитър Георгиев Димитров, образование
висше, икономист – специалност „Маркетинг“,
оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи;
оценител на недвижими имоти и земеделски
земи; оценител на инвестиционни проекти; бакалавър по бизнес администрация; хидравлична
и пневматична техника; икономист-мениджър.
Екатерина Асенова Фиданска, образование
висше, икономист-организатор – „Организация
и проектиране обработката на икономическа
информация“.
Елена Димитрова Найденова, образование
висше, счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образование
висше, икономист, маркетинг и планиране, организация и управление на търговските обекти.
Ефросина Василева Алексиева, образование
висше, счетоводна отчетност.
Ина Тодорова Найденова, образование висше,
специалност „Публични политики“, икономика
и управление на социално-културните дейности,
организаци я на админист ративната дейност
и процеси, политически науки, специалност
„Публични политики“, магистър по политически мениджмънт, сертификат за „Прилагане на
Методика за осъществяване на външен (хоризонтален) контрол в държавната администрация“,
сертификат за вътрешен одитор на системи
за управление на качеството съобразно изискванията на ISO 9001: 2000 и ISO 19011: 2002,
сертификат за вътрешен одитор на системи за
управление на информационна сигурност съоб
разно изискванията на ISO 27001: 2005 и ISO
19011: 2002.
Кирил Петров Миланов, образование висше,
икономист, счетоводна отчетност.
Мария Стоилова Михайлова, образование
висше, икономист-счетоводител.

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

Нели Стоянова Иванова, образование висше,
икономист, счетоводство, финанси и контрол,
сертификат за оценител на машини и съоръжения;
оценител на недвижими имоти; удостоверение
за професионално обучение на валутни касиери.
Николай Методиев Рангелов, образование
висше, социално-икономическо планиране.
Петко Пенчев Тодоров, образование висше,
специалност „Физика“, радиофизика и електроника, счетоводство и контрол.
Петър Боянов Бучев, образование висше,
икономист, икономика на транспорта; оценител
на машини и съоръжения.
Румен Димитров Любенов, образование висше,
икономист-счетоводител, счетоводна отчетност,
сертификат за професионална квалификация по
съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Насов Ненков, образование висше,
ст роителен ин женер по х идромелиоративно
строителство; магистър по икономика – финанси;
лиценз за оценка на недвижими имоти; лиценз
за оценка на земеделски земи.
Р у м я на М и т кова С т оя нова, образова н ие
висше, машинен инженер; икономист международник – меж дународно икономическо сътрудничество; лицензиран оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето;
експерт-оценител на инвестиционен проект;
експерт-оценител на недвижими имоти; експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; експерт по здравословни и
безопасни условия на труд; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
Соня Йорданова Пушева, образование висше,
икономист, финанси и счетоводство, икономика
и управление на социалните дейности.
С т ефк а Асенова Да м я нова, образова н ие
висше, финанси и кредит, лиценз за оценка на
недвижими имоти; удостоверение за оценител
на земеделски земи.
Татяна Стефанова Стоянова, образование вис
ше, икономист, организация на производството и
управление в промишленото производство.
Теменужка Петкова Косова, образование вис
ше, икономист, икономика на транспорта.
Цветанка Евтимова Бъчева, образование вис
ше, икономист, счетоводна отчетност.
Янка Първанова Александрова, образование
висше, магистър по финанси и кредит, лиценз за
оценка на недвижими имоти; лиценз за оценка
на търговски предприятия и вземания; оценител
на земеделски земи.
4.3.Съдебно-стокова експертиза
Анита Иванова Тончева, образование висше,
счетоводство и контрол.
Боряна Савова Пейчева, образование висше,
икономист, счетоводна отчетност.
Верка Петрова Начева, образование висше,
счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование вис
ше, счетоводство и контрол; лиценз за оценка на
недвижими имоти.
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Димитър Георгиев Димитров, образование
висше, икономист – специалност „Маркетинг“,
оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
оценител на инвестиционни проекти; бакалавър
по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист-мениджър.
Екатерина Асенова Фиданска, образование
висше, икономист-организатор – „Организация
и проектиране обработката на икономическа
информация“.
Елена Димитрова Найденова, образование
висше, счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образование
висше, икономист, маркетинг и планиране, организация и управление на търговските обекти.
Румен Димитров Любенов, образование висше,
икономист-счетоводител, счетоводна отчетност,
сертификат за професионална квалификация по
съдебно-счетоводни експертизи.
Р у м яна Ми т кова С т оянова, образова ние
висш е, машинен инженер; икономист международник – меж дународно икономическо сътрудничество; лицензиран оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето;
експерт-оценител на инвестиционен проект;
експерт-оценител на недвижими имоти; експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; експерт по здравословни и
безопасни условия на труд; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
Соня Йорданова Пушева, образование висше,
икономист, финанси и счетоводство, икономика
и управление на социалните дейности.
С т ефк а Асенова Да м я нова, образова н ие
висше, финанси и кредит, лиценз за оценка на
недвижими имоти; удостоверение за оценител
на земеделски земи.
Теменужка Петкова Косова, образование вис
ше, икономист, икономика на транспорта.
Янка Първанова Александрова, образование
висше, магистър по финанси и кредит, лиценз за
оценка на недвижими имоти; лиценз за оценка
на търговски предприятия и вземания; оценител
на земеделски земи.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Александър Петров Цветков, образование
висше, строителен инженер със специалност
„Промишлено и гражданско строителство“; специализация „Конструкции“; лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Антоанета Христова Тонева-Тодорова, образование висше, радио- и телевизионна техника,
инженер; сертификат за експерт по здравословни
и безопасни условия на труд.
Богомил Любенов Михайлов, образование
висше, строителен инженер, пътно строителство
и архитектура.
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Борис Кирилов Тасев, образование висше,
промишлена топлотехника, електроенергетика
и ел. обзавеждане.
Борислав Рангелов Йорданов, образование
висше, машинен инженер, промишлена топлотехника.
Бранимир Светославов Костов, образование
висше, строителен инженер по „Промишлено и
гражданско строителство“, профил „Конструкции“, пълна проектантска правоспособност по
части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на строителството“ на инвестиционните
проекти.
Ваньо Маринов Личев, образование висше,
машинен инженер, двигатели с вътрешно горене, сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти; пожарна безопасност и защита на населението; сертификат
за експерт-оценител на кримина листическ и
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
произшествия, методика за разследване на ПТП,
застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС); сертификат за експерт-оценител на
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Варяна Стоянова Атанасова, образование
полувисше, инженер оператор в жп транспорт,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, методи и подходи
за оценка на недвижими имоти и земеделски
земи, единни европейски стандарти за бизнес
оценяване, сертификат за експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС).
Венцислав Стоянов Груев, образование висше,
инженер по експлоатация на жп транспорт, лиценз
за оценка на недвижими имоти; квалификация
„Оценител на недвижими имоти“.
Георги Владимиров Загоров, образование
висше, инженер по горско стопанство, експерт
по ЕО (екологична оценка) и ОВОС (оценка на
въздействието върху околната среда) с елементи:
растителен свят, животински свят, почви, ландшафт; удостоверение за оценка на гори и земи
от горския фонд; регистриран в Министерството
на земеделието и горите, лицензиран лесовъд.
Георги Димитров Дурчев, образование вис
ше, строителен инженер по хидромелиоративно
строителство.
Денка Иванова Николова, образование средно
специално, строителство и архитектура, оценител
на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху
тях; експерт-оценител на единични, група дървета
и редини; експерт-оценител на селскостопански
машини, оборудване и съоръжения.
Димитър Георгиев Димитров, образование
висше, икономист – специалност „Маркетинг“,
оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
оценител на инвестиционни проекти; бакалавър
по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист-мениджър.
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Емил Войнов А нтов, образование висше,
технология на минното производство, минен
инженер – технолог, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Емил Лазаров Здравков, образование средно
техническо, специалност „Автомобили – експлоатация, поддържане и ремонт“, двигатели с
вътрешно горене, лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферата на транспорта, машиностроенето, минното дело и подемно-транспортните машини.
Илия Траянов Караджов, образование висше,
строителен инженер по технология на строителството.
Кирил Георгиев Иванов, образование висше,
минен инженер, лиценз за оценка на машини и
съоръжения.
Никола Веселинов Тасков, образование висше,
машинен инженер, топлоенергетика, промишлена
топлотехника, одитор – трудова медицина.
Петър Георгиев Ковачев, образование висше,
машинен инженер, специалност „Механизация на
селското стопанство“, лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, автомобилния транспорт, селското стопанство, железопътния транспорт, нефтодобивната промишленост
и газодобивната промишленост; лиценз за оценка
на недвижими имоти; лиценз за оценка на права
на интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения; лиценз за оценка
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; удостоверение за завършен курс
за правен анализ на приватизиращи се обекти;
удостоверение за завършен курс за синдик.
Петър Павлов Алексов, образование висше,
инженер по автоматизация на производството;
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на електротехническата промишленост
и строителството; сертификат за автоексперт-оценител; сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше,
строителен инженер по технология на строителството, удостоверение от КИИП за „Конструкции
на сгради и съоръжения“, пълна проектантска
правоспособност по части „Конструктивна“ и
„Организация и изпълнение на строителството“.
Румен Манасиев Георгиев, образование средно
специално, строителство и архитектура.
Р у м яна Ми т кова С т оянова, образова ние
висше, машинен инженер; икономист международник – меж дународно икономическо сътрудничество; лицензиран оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето;
експерт-оценител на инвестиционен проект;
експерт-оценител на недвижими имоти; експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; експерт по здравословни и
безопасни условия на труд; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
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Стефан Захариев Попов, образование средно
техническо, архитектурен техник.
Христо Иванов Ахладов, образование висше,
електроинженер, специалност „Ел. машини и
апарати“ в областта на енергетиката.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Ваньо Маринов Личев, образование висше,
машинен инженер, двигатели с вътрешно горене, сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти; пожарна безопасност и защита на населението; сертификат
за експерт-оценител на кримина листическ и
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
произшествия, методика за разследване на ПТП,
застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС); сертификат за експерт-оценител на
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Веселин Найчов Василовски, образование
висше, машинен инженер – „Транспортна техника и технологии“, специализация „Двигатели
с вътрешно горене“.
Емил Лазаров Здравков, образование средно
техническо, специалност „Автомобили – експлоатация, поддържане и ремонт“, двигатели с
вътрешно горене, лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферата на транспорта, машиностроенето, минното дело и подемно-транспортните машини.
Емил Христов Вучев, образование средно,
автомобилен монтьор, сертификат за автоекспертоценител (автотехническа експертиза – проблеми,
методика, пазарна стойност).
Йордан Станев Фотев, образование полувисше,
двигатели с вътрешно горене, ремонт и експлоатация на автомобилен транспорт, автоексперт-оценител, експерт-оценител на криминалистически
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
п роизшест ви я, мет одика за разследване на
ПТП, застраховане, автомобилно застраховане
и застрахователни измами при застраховките на
автомобили (МПС).
Марин Вълков Илиев, образование висше,
машинен инженер, автомобилен транспорт – експлоатация, трактори и кари.
Михаил Петров Величков, образование средно техническо, технология на машиностроенето – студена обработка, сертификат за автоексперт-оценител.
Никола Веселинов Тасков, образование висше,
машинен инженер, промишлена топлотехника,
одитор – трудова медицина.
Николай Димитров Георгиев, образование
висше, транспортна техника и технологии, железопътна техника – дизелови локомотиви.
Р у м я на М и т кова С т оя нова, образова н ие
висше, машинен инженер; икономист международник – меж дународно икономическо сътрудничество; лицензиран оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето;
експерт-оценител на инвестиционен проект;
експерт-оценител на недвижими имоти; експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
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автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; експерт по здравословни и
безопасни условия на труд; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
Седевчо Варадинов Иванов, образование средно техническо, машинен техник – „Автомобили и
трактори – експлоатация, поддържане и ремонт“.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Александър Петров Цветков, образование
висше, строителен инженер със специалност
„Промишлено и гражданско строителство“; специализация „Конструкции“; лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Анелия Тошева Черногорова, образование
висше, промишлено и гражданско строителство,
лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат от център за квалификация на кадрите
от държавната и местната администрация и
строителство, удостоверение за управление на
общинска собственост, сертификат „Промените
в общинското законодателство“, удостоверение
от НТС.
Борислав Рангелов Йорданов, образование
висше, машинен инженер, промишлена топлотехника.
Ваньо Маринов Личев, образование висше,
машинен инженер, двигатели с вътрешно горене, сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти; пожарна безопасност и защита на населението; сертификат
за експерт-оценител на кримина листическ и
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
произшествия, методика за разследване на ПТП,
застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС); сертификат за експерт-оценител на
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Венцислав Стоянов Груев, образование висше,
инженер по експлоатация на жп транспорт, лиценз
за оценка на недвижими имоти; квалификация
„Оценител на недвижими имоти“.
Георги Владимиров Загоров, образование
висше, инженер по горско стопанство, експерт
по ЕО (екологична оценка) и ОВОС (оценка на
въздействието върху околната среда) с елементи:
растителен свят, животински свят, почви, ландшафт; удостоверение за оценка на гори и земи
от горския фонд; регистриран в Министерството
на земеделието и горите, лицензиран лесовъд.
Димитър Георгиев Димитров, образование
висше, икономист – специалност „Маркетинг“,
оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
оценител на инвестиционни проекти; бакалавър
по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист-мениджър.
Емил Лазаров Здравков, образование средно
техническо, специалност „Автомобили – експлоатация, поддържане и ремонт“, двигатели с
вътрешно горене, лиценз за оценка на машини
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и съоръжения в сферата на транспорта, машиностроенето, минното дело и подемно-транспортните машини.
Илия Траянов Караджов, образование висше,
строителен инженер по технология на строителството.
Людмил Йорданов Савов, образование висше,
инженер-химик, технология на неорганичните
вещества.
Никола Веселинов Тасков, образование висше,
машинен инженер, промишлена топлотехника,
одитор – трудова медицина.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше,
строителен инженер по технология на строителството, удостоверение от КИИП за „Конструкции
на сгради и съоръжения“, пълна проектантска
правоспособност по части „Конструктивна“ и
„Организация и изпълнение на строителството“.
Р у м я на М и т кова С т оя нова, образова н ие
висше, машинен инженер; икономист международник – меж дународно икономическо сътрудничество; лицензиран оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето;
експерт-оценител на инвестиционен проект;
експерт-оценител на недвижими имоти; експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; експерт по здравословни и
безопасни условия на труд; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
Стефан Захариев Попов, образование средно
техническо, архитектурен техник.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Петко Пенчев Тодоров, образование висше,
специалност „Физика“, радиофизика и електроника, счетоводство и контрол.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Александър Петров Цветков, образование
висше, строителен инженер със специалност
„Промишлено и гражданско строителство“; специализация „Конструкции“; лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Анелия Тошева Черногорова, образование
висше, промишлено и гражданско строителство,
лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат от център за квалификация на кадрите от
държавна и местната администрация и строителство, удостоверение за управление на общинска
собственост, сертификат „Промените в общинското законодателство“, удостоверение от НТС.
Богомил Любенов Михайлов, образование
висше, строителен инженер; пътно строителство
и архитектура.
Бранимир Светославов Костов, образование
висше, строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство – конструкции, пълна
проектантска правоспособност по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“ на инвестиционните проекти.
Венцислав Стоянов Груев, образование висше,
инженер по експлоатация на жп транспорт, лиценз
за оценка на недвижими имоти; квалификация
„оценител на недвижими имоти“.
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Денка Иванова Николова, образование средно
специално, строителство и архитектура, оценител
на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху
тях; експерт-оценител на единични, група дървета
и редини; експерт-оценител на селскостопански
машини, оборудване и съоръжения.
Димитър Георгиев Димитров, образование
висше, икономист – специалност „Маркетинг“,
оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
оценител на инвестиционни проекти; бакалавър
по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист-мениджър.
Драгомир Иванов Владимиров, образование
средно специално, техник по геодезия и карто
графия.
Емил Войнов А нтов, образование висше,
технология на минното производство, минен
инженер – технолог, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Илия Траянов Караджов, образование висше,
строителен инженер по технология на строителството.
Параскева Михайлова Иванова, образование
висше, минно маркшайдерство и геодезия, оценител на земеделски земи.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше,
строителен инженер по технология на строителството, удостоверение от КИИП за „Конструкции
на сгради и съоръжения“, пълна проектантска
правоспособност по части „Конструктивна“ и
„Организация и изпълнение на строителството“.
Росица Петрова Иванова, образование висше,
инженер-земеустроител, оценител на земеделски
земи; лиценз за оценка на недвижими имоти.
Румен Манасиев Георгиев, образование средно
специално, строителство и архитектура.
Румен Насов Ненков, образование висше,
ст роителен ин женер по х идромелиоративно
строителство; магистър по икономика – финанси;
лиценз за оценка на недвижими имоти; лиценз
за оценка на земеделски земи.
Свилен Методиев Василев, образование вис
ше, строителен инженер по специалност „Конструкции“; удостоверение за пълна проектантска
правоспособност по части „Конструктивна“ и
„Организация и изпълнение на строителството“;
лиценз за вписване в публичния регистър на
лицата, упражняващи технически контрол по
част конструктивна на инвестиционните проекти.
Стефан Захариев Попов, образование средно
техническо, архитектурен техник.
Стоян Петров Стоянов, образование висше,
„Промишлено и гражданско строителство, конструкции“ – строителен инженер.
Тодор Иванов Тодоров, образование висше,
строителен инженер ПГС технология.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ваньо Маринов Личев, образование висше,
машинен инженер, двигатели с вътрешно горене, сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти; пожарна безопасност и защита на населението; сертификат
за експерт-оценител на кримина листическ и
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
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произшествия, методика за разследване на ПТП,
застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС); сертификат за експерт-оценител на
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше,
строителен инженер по технология на строителството, удостоверение от КИИП за „Конструкции
на сгради и съоръжения“, пълна проектантска
правоспособност по части „Конструктивна“ и
„Организация и изпълнение на строителството“.
Р у м я на М и т кова С т оя нова, образова н ие
висше, машинен инженер; икономист международник – меж дународно икономическо сътрудничество; лицензиран оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето;
експерт-оценител на инвестиционен проект;
експерт-оценител на недвижими имоти; експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; експерт по здравословни и
безопасни условия на труд; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Георги Владимиров Загоров, образование
висше, инженер по горско стопанство, експерт
по ЕО (екологична оценка) и ОВОС (оценка на
въздействието върху околната среда) с елементи:
растителен свят, животински свят, почви, ландшафт; удостоверение за оценка на гори и земи
от горския фонд; регистриран в Министерството
на земеделието и горите, лицензиран лесовъд.
Димитър Георгиев Димитров, образование
висше, икономист – специалност „Маркетинг“,
оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
оценител на инвестиционни проекти; бакалавър
по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист-мениджър.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Георги Владимиров Загоров, образование
висше, инженер по горско стопанство, експерт
по ЕО (екологична оценка) и ОВОС (оценка на
въздействието върху околната среда) с елементи:
растителен свят, животински свят, почви, ландшафт; удостоверение за оценка на гори и земи
от горския фонд; регистриран в Министерството
на земеделието и горите, лицензиран лесовъд.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Ваня Николова Оприкова, образование висше,
химична технология и материали за микроелектрониката и електронните елементи, инженерхимик.
Георги Георгиев Трифонов, образование вис
ше; инженер-химик, технология на каучука и
пластмасите.

ВЕСТНИК

БРОЙ 61

Емил Иванов Крумов, образование висше,
технология на каучука и пластмасите, инженерхимик, графически, дактилоскопски, техническо
изследване на документа.
Мирелла Сашова Боянова, образование вис
ше, инженер-химик, технология на силикатите,
удостоверение за участие в семинар „Безопасни
и здравословни условия на труд“.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Георги Владимиров Загоров, образование
висше, инженер по горско стопанство, експерт
по ЕО (екологична оценка) и ОВОС (оценка на
въздействието върху околната среда) с елементи:
растителен свят, животински свят, почви, ландшафт; удостоверение за оценка на гори и земи
от горския фонд; регистриран в Министерството
на земеделието и горите, лицензиран лесовъд.
Емил Иванов Крумов, образование висше,
технология на каучука и пластмасите, инженерхимик, графически, дактилоскопски, техническо
изследване на документа.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Емил Иванов Крумов, образование висше,
технология на каучука и пластмасите, инженерхимик, графически, дактилоскопски, техническо
изследване на документа.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Галина Димова Павлова, образование висше,
инженер-агроном, защита на растенията и почвата. Оценител на земеделски земи.
Димитър Георгиев Димитров, образование
висше, икономист – специалност „Маркетинг“,
оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
оценител на инвестиционни проекти; бакалавър
по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист-мениджър.
Лало Христов Лалов, образование висше,
аграр-икономист, удостоверение за оценител на
земеделски земи и подобренията върху тях.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
9.1. Съдебно-изкуствоведски експертизи
Кирил Василев Манов, образование висше,
психолог, член на СБХ, експерт-оценител, сертификат за експерт-оценител на художествени
ценности.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
10.2. Съдебно-екологична експертиза
Георги Владимиров Загоров, образование
висше, инженер по горско стопанство, експерт
по ЕО (екологична оценка) и ОВОС (оценка на
въздействието върху околната среда) с елементи:
растителен свят, животински свят, почви, ландшафт; удостоверение за оценка на гори и земи
от горския фонд; регистриран в Министерството
на земеделието и горите, лицензиран лесовъд.
10.3. Оценители
Александър Петров Цветков, образование
висше, строителен инженер със специалност
„Промишлено и гражданско строителство“; специализация „Конструкции“; лиценз за оценка на
недвижими имоти.
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Анелия Тошева Черногорова, образование
висше, промишлено и гражданско строителство,
лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат от център за квалификация на кадрите
от държавната и местната администрация и
строителство, удостоверение за управление на
общинска собственост, сертификат „Промените
в общинското законодателство“, удостоверение
от НТС.
Ваньо Маринов Личев, образование висше,
машинен инженер, двигатели с вътрешно горене, сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методологи я, проблеми и аспекти; пожарна
безопасност и защита на населението; сертификат за експерт-оценител на криминалистически
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
п роизшест ви я, мет одика за разследване на
ПТП, застраховане, автомобилно застраховане
и застрахователни измами при застраховките
на автомобили (МПС); сертификат за експертоценител на автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Варяна Стоянова Атанасова, образование
полувисше, инженер оператор в жп транспорт,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, методи и подходи
за оценка на недвижими имоти и земеделски
земи, единни европейски стандарти за бизнес
оценяване, сертификат за експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС).
Венцислав Стоянов Груев, образование висше,
инженер по експлоатация на жп транспорт, лиценз
за оценка на недвижими имоти; квалификация
„оценител на недвижими имоти“.
Виолета Михайлова Венева, образование вис
ше, счетоводство и контрол; лиценз за оценка
на недвижими имоти.
Галина Димова Павлова, образование висше,
инженер-агроном, защита на растенията и почвата, оценител на земеделски земи.
Георги Владимиров Загоров, образование
висше, инженер по горско стопанство, експерт
по ЕО (екологична оценка) и ОВОС (оценка на
въздействието върху околната среда) с елементи:
растителен свят, животински свят, почви, ландшафт; удостоверение за оценка на гори и земи
от горския фонд; регистриран в Министерството
на земеделието и горите, лицензиран лесовъд.
Денка Иванова Николова, образование средно
специално, строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Димитър Георгиев Димитров, образование
висше, икономист, специалност „Маркетинг“,
оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
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оценител на инвестиционни проекти; бакалавър по бизнес администрация; хидравлична и
пневматична техника; икономист-мениджър.
Елена Димитрова Найденова, образование
висше, счетоводна отчетност.
Емил Войнов А нтов, образование висше,
технология на минното производство, минен
инженер – технолог, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Емил Лазаров Здравков, образование средно
техническо, специалност „Автомобили – експлоатация, поддържане и ремонт“, двигатели с
вътрешно горене, лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферата на транспорта, машиностроенето, минното дело и подемно-транспортните машини.
Йордан Станев Фотев, образование полувисше, двигатели с вътрешно горене, ремонт
и експ лоатаци я на автомоби лен т ранспорт,
а вт оекспер т- оцени т ел, експер т- оцени т ел на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобилно
застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС).
Кирил Георгиев Иванов, образование висше,
минен инженер, лиценз за оценка на машини
и съоръжения.
Лало Христов Лалов, образование висше,
аграр-икономист, удостоверение за оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
М и х а и л Пе т р ов В е л и ч ков, о бра з ова н ие
средно тех ническо, тех нологи я на машиностроенето – студена обработка, сертификат за
автоексперт-оценител.
Параскева Михайлова Иванова, образование
висше, минно маркшайдерство и геодезия, оценител на земеделски земи.
Петър Георгиев Ковачев, образование висше,
машинен инженер, специалност „Механизация
на селското стопанство“, лиценз за оценка на
машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост,
автомобилния транспорт, селското стопанство,
железопътния транспорт, нефтодобивната промишленост и газодобивната промишленост;
лиценз за оценка на недвижими имоти; лиценз за оценка на права на интелектуална и
индустриална собственост и други фактически
отношения; лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества; удостоверение за завършен курс за правен анализ
на приватизиращи се обекти; удостоверение за
завършен курс за синдик.
Петър Павлов Алексов, образование висше,
инженер по автоматизация на производството;
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на електротехническата промишленост
и строителството; сертификат за автоекспертоценител; сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
Росица Петрова Иванова, образование висше,
инженер-земеустроител, оценител на земеделски
земи; лиценз за оценка на недвижими имоти;
правоспособност за извършване на дейности
по кадастъра.
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Румен Насов Ненков, образование висше,
ст роителен ин женер по х идромелиоративно
строителство; магистър по икономика – финанси;
лиценз за оценка на недвижими имоти; лиценз
за оценка на земеделски земи.
Р у м я на М и т кова С т оя нова, образова н ие
висше, машинен инженер; икономист международник – меж дународно икономическо сътрудничество; лицензиран оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето;
експерт-оценител на инвестиционен проект;
експерт-оценител на недвижими имоти; експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; експерт по здравословни и
безопасни условия на труд; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
С т ефк а Асенова Да м я нова, образова н ие
висше, финанси и кредит, лиценз за оценка на
недвижими имоти; удостоверение за оценител
на земеделски земи.
Янка Първанова Александрова, образование
висше, магистър по финанси и кредит, лиценз за
оценка на недвижими имоти; лиценз за оценка
на търговски предприятия и вземания; оценител
на земеделски земи.
10.4. Други съдебни експертизи
Мая Иванова Кичева, образование висше,
експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик, анализ
на белтъци и ензими, генотипиране, секвениране.
За съдебен район на Софийския окръжен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Д и м и т ър Н и ко лов Д и м и т р ов, с пец и а лност – криминалист.
Даниел Йо т ов Цонков, Софи я, спец иа лност – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Даниела А постолова Дам янова, специалност – юрист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Илия Иванов Илиев, София, специалност – съдебно-фотографски методи за техническо изследване на документи.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Валери Димитров Костадинов, криминалистика – съдебно-почеркова експертиза.
Лозан Иванов Рангелов, Сливница, графолог.
Лилия Любомирова Симеонова, техническо
изследване на документи; удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
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Петър Василев Петров, експерт-криминалист;
удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Сашо Павлов Атанасов, графолог – експерткриминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Ивко Пенков Иванов; специалност – доктор
инженер.
Д и м и т ър Н и ко лов Д и м и т р ов, с пец и а лност – криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Даниел Йо т ов Цонков, Софи я, спец иа лност – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, София, графолог – експерт-криминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Д и м и т ър Н и ко лов Д и м и т р ов; с пец и а лност – криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Даниел Йотов Цонков, специалност – експерткриминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, София, графолог – експерт-криминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Димитър Николов Димитров, специалност –
криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1 Съдебномедицинска експертиза на труп
Георги Димитров Димитров, специалност – хирург.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
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2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Георги Димитров Димитров, специалност – хирург.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов; специалност – ортопедия и травматология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Д-р Димитър Людмилов Каменов, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Райна Михайлова Димитрова, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Н и ко л а й Г и н ч е в Т ю ф е к ч и е в , с п е ц и а лност – биох имик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева, специалност – биохимик, клиничен химик.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност – био
химик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева, специалност – биохимик, клиничен химик.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Георги Димитров Димитров, специалност – хирург.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност – ортопедия и травматология.
Александра Ангелова Анастасова, висше; санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Инж. Валя Неделчена Джабарска, инженерхимик, санитарна химия и токсикология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност – ортопедия и травматология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
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Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ
болести, физиотерапия и съдебна медицина;
удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Д-р Василка Христова Василева, медицина – вътрешни болести.
Д-р Кирил Спасов Танчев, отоневрология
и аудиология.
Д-р Петко Величков Величков, сексолог.
Д-р Пет ър Захариев Грънчаров, медицина – офталмология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Лилия Маринова Петрова, медицинска психология.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, машини,
съоръжения и транспортни средства; експерт по
психологически и екологични проблеми; социална педагогика; специална педагогика – олигофренопедагог ика; сви дет елст во за п раво
способност за работа с трактори, земеделска,
горска и мелиоративна техника – категория Твк,
ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик III степен ръчно
електродъгово заваряване на нисковъглеродни
и нисколегирани стомани; огняр II степен на
котли с високо налягане до 1000 кв. м.
Нат а ша Гора нова И ва нова , мед и ц и нск а
психологи я и педагогическа рехабилитаци я;
разрешение за дост ъп до К И ниво „Строго
секретно“.
Цветелина Милчева Славова, психолог; педагогически съветник; разрешение за достъп
до КИ ниво „Строго секретно“.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Лилия Маринова Петрова, медицинска психология.
Д-р Петко Величков Величков, психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Лилия Маринова Петрова, медицинска психология.
Д-р Петко Величков Величков, психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
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4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Полина Дими т рова К авръкова, специа лност – счетоводство и контрол.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова, специалност – икономист.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
Снежана Петрова Гелева, специалност – счетоводство.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност
финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, специалност – финанси и кредит и икономика на търговията.
Ра н г е л К и ри лов К а л ис т рат ов, спец и а лност – счетоводство и контрол.
Първоле та Б орис ова Б еш кова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Вене та Бла г оева Кос та д и нова, спец иа лност – машинна обработка на икономическа
информация.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист; специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
С о ф р о н и Ге о р г и е в А т а н а с о в , с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Е м и л и я Тод о р о в а М и л у ш е в а , с п е ц и а лност – икономика и организация на вътрешната
търговия.
Снежана Тодорова Петрова, специалност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност – стокознание.
Христина Петкова Староманова, специалност – счетоводство и контрол.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
А нас таси я Д и м и т рова Ен чева, спец иа лност – юрист.
Анатоли Ангелов Петков, специалност – социално-икономическа информация.
С т оя н ка Фи л и пова Йорда нова, спец иа лност – икономика на промишлеността.
С т о я н к а И в а н о в а Не т р о в с к а , с п е ц и а лност – счетоводство и контрол.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Добринка Добромирова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност – счетоводна отчетност.
Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси.
Огняна Христова Танева, специалност – счетоводна отчетност.
Георги Атанасов Атанасов, специалност – счетоводна отчетност.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
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Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика на търговията.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство.
Ро си ц а Д и м и т р ова Ге орг иева , спец иа лност – геодезия и земеустройство.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна
отчетност.
Ге рг а н а Тодо р ов а Йо рд а нов а , с пец и а лност – счетоводство с програмен продукт.
Славка Динева Иванова, специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит.
Добромир Александров Соколов, специалност – икономика на труда.
Елла Михайлова Георгиева, специалност – икономист-счетоводител.
Полина Дими т рова К авръкова, специа лност – счетоводство и контрол.
Цветанка Христова Ковачка, специалност – ел.
машини и апарати; финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмите.
Гена Цветкова Велковска, специалност – икономика на строителството; право.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист – счетоводна отчетност.
Красимира Миткова Николова, висше – магистър; счетоводство и контрол.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Нелка Григорова Маркова, ел. монтьор; НЕЦ
сертификат – експерт по технически и финансовоикономически проблеми.
Димитър Тодоров Милушев – специалност
счетоводна отчетност.
Валентин Радославов Тодоров, специалност
икономика и управление на транспорта.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист-статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Стоян Делчев Гешев, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Веска Стефанова Грънчарова, икономистсчетоводител; разрешение за достъп до КИ ниво
„Секретно“.
Ралица Панчева Попова, Ботевград, икономист-организатор, данъчно консултиране.
Галина Лозева Зафирова, бакалавър по икономика – бизнес администрация.
Илка Нецова Георгиева, магист ър – икономист – счетоводство и контрол; експерт по
финансово-счетоводни проблеми, оценител на
финансово оборотни и дълготрайни материални
активи.
Костадин Георгиев Грънчаров, инженер – двигатели с вътрешно горене, и магистър по икономика – организация на производството и управление
в промишлеността.
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Татяна Здравкова Стоянова, магистър по
икономика; маркетолог; оценител на оборотни
дълготрайни активи, оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Малинка Панова Тодорова, висше икономическо счетоводство и пенсионно осигуряване.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика – счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство, оценка на
недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества, оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Сашо Христов Николов, специалност съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-оценителни
експертизи.
Лидия Любенова Христова, специалност съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансово-икономическа експертиза.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Полина Дими т рова К авръкова, специа лност – счетоводство и контрол.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова; специалност – икономист.
Румен Димитров Любенов; специалност – счетоводна отчетност.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност –
финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, специалност – финанси и кредит и икономика на търговията.
Елка Русева Жекова, София, специалност – управление и планиране на народното стопанство.
Ра н г е л К и ри лов К а л ис т рат ов, спец и а лност – счетоводство и контрол.
Първоле та Б орис ова Б еш кова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист, специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
С о ф р о н и Ге о р г и е в А т а н а с о в , с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Е м и л и я Тод о р о в а М и л у ш е в а , с п е ц и а лност – икономика и организация на вътрешната
търговия.
Снежана Тодорова Петрова, специалност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност – стокознание.
Христина Петкова Староманова, специалност – счетоводство и контрол.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
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А нас таси я Д и м и т рова Ен чева, спец иа лност – юрист.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженер-геодезист.
Анатоли Ангелов Петков, специалност – социално-икономическа информация.
С т оянка Фи липова Йорда нова, спец иа лност – икономика на промишлеността.
С т о я н к а И в а н о в а Не т р о в с к а , с п ец и а лност – счетоводство и контрол.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Добринка Добромирова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност – счетоводна отчетност.
Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси.
Огняна Христова Танева, специалност – счетоводна отчетност.
Ге о р г и Н и ко л о в К а л е н д е р о в , с п е ц и а л ност – маркетинг и мениджмънт.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност – автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика на търговията.
Ива Спасова Вълкова, специалност – икономика и управление на селското стопанство.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна
отчетност.
Славка Динева Иванова, специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит.
Добромир Александров Соколов, специалност – икономика на труда.
Цветанка Христова Ковачка, специалност – ел.
машини и апарати; финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмите.
Марияна Пеева Балтова, специалност – застрахователно дело.
Лидия Любенова Христова, специалност – съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансовоикономическа експертиза.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по
икономика; маркетолог; оценител на оборотни
дълготрайни активи.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист – счетоводна отчетност.
Красимира Миткова Николова, висше – магистър – счетоводство и контрол.
Величка Георгиева Томова, специалност – счетоводство и контрол.
Малинка Панова Тодорова, висше икономическо счетоводство и пенсионно осигуряване.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше икономическо.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист-статистик.
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Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Сашо Христов Николов, специалност – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-оценителни
експертизи.
Валентин Радославов Тодоров, специалност –
икономика и управление на транспорта.
Стоян Делчев Гешев, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Емил Върбанов Томов, икономист – цени,
ценообразуване, финансово-икономически анализи, трафик на културно-исторически ценности,
контрабанда – стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография и
магистър по икономика; оценка на недвижими
имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; капиталови инвестиционни проекти в
публичния сектор: разработване, анализ, оценка
и контрол; бизнес план и оценка на инвестиционен проект.
Симеон Ананиев Ананиев, икономист, икономика на транспортна фирма; оценка на цели
държавни и общински предприятия, инженер
експлоатация на железопътния транспорт, удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Илка Нецова Георгиева, магист ър – икономист – счетоводство и контрол; експерт по
финансово-счетоводни проблеми; оценител на
финансови оборотни и дълготрайни материални
активи.
Ралица Панчева Попова, икономист – организатор данъчно консултиране.
Л юбом и р Ц ве т ков Йо т ов, ма г ис т ър
МИО – митнически режими и процедури, митнически и валутни престъпления и нарушения,
митнически информационни системи.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, машини,
съоръжения и транспортни средства, експерт по
психологически и екологични проблеми; социална
педагогика; специална педагогика – олигофренопедагогика; свидетелство за правоспособност
за работа с трактори, земеделска, горска и
мелиоративна техника – категория: Твк, ТвкЗ,
Твк Г; паспор т – за варч и к III с т епен р ъч но
електродъгово заваряване на нисковъглеродни
и нисколегирани стомани; огняр II степен на
котли с високо налягане до 1000 кв. м.
Петя Васкова Христова, магистър МИО – превоз на опасни товари по шосе и железен път;
преподавател по английски език и литература.
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Галина Лозева Зафирова, бакалавър по икономика – бизнес администрация.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика – счетоводство и контрол.
Орлин Павлов Матев, специалност: икономист.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност – икономика.
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност –
финанси, счетоводство и контрол.
Първоле та Б орис ова Б еш кова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист, специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
С о ф р о н и Ге о р г и е в А т а н а с о в , с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Е м и л и я Тод о р о в а М и л у ш ев а , с п ец и а лност – икономика и организация на вътрешната
търговия.
Снежана Тодорова Петрова, специалност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност – стокознание.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
С т оянка Фи липова Йорда нова, спец иа лност – икономика на промишлеността.
Добринка Добромирова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност – счетоводна отчетност.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика на търговията.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна
отчетност.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит.
Орлин Павлов Матев, специалност – икономист.
Красимира Миткова Николова, висше – магистър – счетоводство и контрол.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по
икономика; маркетолог; оценител на оборотни
дълготрайни активи.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист – счетоводна отчетност.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше икономическо.
Димитринка Борисова Милевска, машинен
инженер – текстилни, трикотажни, шевни машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
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Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист-статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Стоян Делчев Гешев – пререгистрация, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси,
мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, машини,
съоръжения и транспортни средства, експерт по
психологически и екологични проблеми; социална
педагогика; специална педагогика – олигофренопедагогика; свидетелство за правоспособност за
работа с трактори, земеделска, горска и мелиоративна техника – категория: Твк, ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик III степен ръчно електродъгово
заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани
стомани; огняр II степен на котли с високо налягане до 1000 кв. м.
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Емил Върбанов Томов, икономист – цени,
ценообразуване, финансово-икономически анализи, трафик на културно-исторически ценности,
контрабанда – стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова, икономист – синдик.
Илка Нецова Георгиева, магист ър – икономист – счетоводство и контрол, експерт по
финансово-счетоводни проблеми; оценител на
финансово-оборотни и дълготрайни материални
активи.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Зоя Пенчева Пенчева, специалност – строителен инженер – ПГС.
Спас Георгиев Милчев, специалност – автоматизация на производството.
Н и коле та Борисова Бож и нова, спец иа лност – инженер – горско стопанство – опазване
на природната среда.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен инженер – ПГС.
Димитър Петров Петев, специалност – радиои телевизионна техника.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
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Пламен Димитров Гърбов, специалност – строителен инженер по технология на
строителството.
Бранимир Светославов Костов, специа лност – строителен инженер – ПГС конструкции.
Петя Георгиева Николова, специалност – марк
шайдерство и геодезия.
Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – промишлено и гражданско
строителство.
Деница Константинова Русева-Георгиева,
специалност – строителен инженер – водоснабдяване и канализация.
Не в е н к а Ге о р г и е в а И в а н о в а , с п е ц и а л ност – транспортно строителство.
П ла мен И ва нов Кри воша п ков, спец иа лност – „Промишлено и гражданско строителство“ – конструкции.
Райна Василева Бонева.
Николай Димитров Николов, специалност –
технология и управление на транспорта.
Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност – архитектура.
Мария Цончева Гугучкова, специалност – хидромелиоративно строителство, земеразделяне и
градоустройство.
И н ж . М и н к а Х и т кова Ра дева , спец иа лност – геодезия, фотограметрия и картография.
И н ж . Ат а нас И л иев Же л язов, спец иа лност – двигатели с вътрешно горене.
Чавдар Савов Арабаджиев, специалност – киноапаратура.
Ва лен т и н Рачев С и меонов, спец иа лност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженер-геодезист.
Стойне Йорданов Доканин, специалност – военен инженер по ПГС.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност – ел. машини и апарати.
Арх. Га лина Петкова Главчева, специа лност – архитектура.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и гра ж данско ст роителство – конструкции.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Румяна Тошева Несторова, специалност – селскостопанска техника.
Иван Младенов Илиев, специалност – технология на минното производство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Георги Петров Ценев, специалност – пътно
строителство.
Ирина Красимирова Семерджиева, специа лност – автомат изаци я на п роизводст вото;
планиране на инвестиционния процес.
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Инж. Донета Божкова Божкова, специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство.
Ро си ц а Д и м и т р ова Ге орг иева , спец и а лност – геодезия и земеустройство.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Ива й ло Николов Дим и т ров, спец иа лност – земеустройство.
Ин ж. К атя С т оя нова Дри нова, спец иа лност – хидромелиоративно строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Вла д и м и р Кос т ов Господ и нов, спец иа лност – промишлено и гражданско строителство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Вла дим и р С т епа нови ч Шим у к, спец иа лност – конструиране и производство на радио
апаратури.
Ц в е т а н к а Х р и с т о в а К о в ач к а , с п е ц и а лност – ел. машини и апарати.
Мая Атанасова Динева, специалност – инженер-архитект.
Василка Петкова Гетова, специалност – техник-геодезист.
К.т.н. доктор Михаил Николов Чалашканов,
минен инженер електромеханик, кандидат на
техническите науки; минна електромеханика.
Инж. Венера Йорданова Георгиева, инженер – п ром и ш лено и г ра ж да нско с т рои т елство – технология; оценител на земеделски земи
и подобренията върху тях.
И н ж . Д и м и т ри н к а Б орис ова М и лев ск а ,
машинен инженер – текстилни, трикотажни,
шевни машини и технологии.
Йордан Донев Йорданов, машинен инженер – транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Иванка Евлогиева Илиева, инженер – радиоелектроника; оценка на машини и съоръжения;
оценка права на интелектуална и индустриална
собственост; оценка на търговски предприятия;
оценка на недвижими имоти от УАСГ – София;
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи.
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н. доктор Георги Маринов Маринов, инженерно-техническите науки; технически средства
за ГСМ; лицензиран оценител на машини и
съоръжения; дизайн, конструкция, утилизация
и оценка на малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите
машини; лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи; оценител на недвижими имоти и сгради,
паметници на културата; удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
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Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист, експерт-оценител.
Инж. Георги А ндонов Георгиев, строителен инженер, специалност – хидроенергийно
строителство; оценител на недвижими имоти,
както и за цели предприятия; удостоверение за
обследване на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник; строителство и архитектура.
Инж. Ангел Димитров Илиев, строителен
инженер – геодезия, фотограметрия и карто
графия; свидетелство за извършване на дейности
по кадастъра.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен
инженер – технология на машиностроенето.
Борислав Георгиев Попов, магистър – горско
стопанство; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Ин ж. Ирина Иванова Пет кова, елек т ро инженер; разрешение за достъп до КИ ниво
„Секретно“.
Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен
ин женер; лицензиран оценител на машини,
съоръжения и транспортни средства.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; лиценз
за оценка на финансови институции; оценка
на права на интелект уална и индустриална
собственост и други фактически отношения.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография
и магистър по икономика; оценка на недвижими
имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; капиталови инвестиционни проекти в публичния сектор: разработване, анализ,
оценка и контрол; бизнес план и оценка на
инвестиционен проект.
Ин ж. Пет ър Георгиев Ковачев, машинен
инженер – механизация на селското стопанство;
лицензиран оценител, машини и съоръжения,
капитално строителство.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженерземеустроител; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата;
независим оценител на движимо и недвижимо
имущество на държавните и общинските фирми.
С в е тл а С т оя нова С т оя нова , с т р ои т е лен
техникум – геодезия и картография; кадастър,
регулация и оценка на недвижими имоти.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Виолета Иванова Цветанова, София, строителен техник – строителство и архитектура;
брокер на недвижимо имущество, компютърна
графика.
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5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор
инженер.
Николай Димитров Николов, специалност –
технология и управление на транспорта.
И н ж . Ат а нас И л иев Же л яз ов, спец иа лност – двигатели с вътрешно горене.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков, Тех ническ и у ниверситет – Софи я,
Факултет – Сливен, специалност – механика и
идентификация на ПТП.
Б ой ко Ко с т а д и нов Д и м и т р ов, с пец и а лност – танкови войски – строеви; двигатели с
вътрешно горене.
Иван Младенов Илиев, специалност – технология на минното производство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Инж. Анастасия Славчева Костова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Николай Спасов Христов,
съвременни системи и електронни комплектовки
на автомобилите – конструктивна безопасност,
плавност на движението, спиране.
Инж. Ангел Петков Маринов, инженер-механик по автомобилния транспорт; оценка в сферата
на транспорта и строителството.
Иван Тодоров Въздържанов, машинен инженер – автоексперт.
Инж. Асен Вълчев Чакъров, машинен инженер;
двигатели с вътрешно горене.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика, лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Румен Петров Таслаков, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Живко Христов Евтимов, машинен инженер – автомобили, трактори и кари; оценка в
сферата на транспорта и строителството.
Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен
инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения и транспортни средства.
Александър Панайотов Димитров, криминалист, автотехнически експертизи.
Ин ж. Йорда н Донев Йорда нов ма ш и нен
инженер – транспортна техника и технологии;
сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Костадин Георгиев Грънчаров, инженер – двигатели с вътрешно горене, и магистър
по икономика – организация на производството
и управление в промишлеността.
Инж. Иван Атанасов Тодоров, специалност –
технология и организация на автомобилния
транспорт.
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Инж. Валентин Стойчев Панчев, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, машини,
съоръжения и транспортни средства; експерт по
психологически и екологични проблеми; социална
педагогика; специална педагогика – олигофренопедагогика; свидетелство за правоспособност за
работа с трактори, земеделска, горска и мелиоративна техника – категория: Твк, ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик III степен ръчно електродъгово
заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани
стомани; огняр II степен на котли с високо налягане до 1000 кв. м.
Инж. Сашко Петров Погачев, машинен инженер – автомобили, трактори и кари.
Доц. Георги Борисов Джонев, управление и
организация на автомобилния транспорт.
Инж. Николай Пеев Камбу ров, машинен
инженер.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Спас Георгиев Милчев, специалност – автоматизация на производството.
Н и коле та Борисова Бож и нова, спец иа лност – инженер – горско стопанство – опазване
на природната среда.
Димитър Петров Петев, специалност – радиои телевизионна техника.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – промишлено и гражданско
строителство.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност – строителен инженер – водоснабдяване
и канализация.
И н ж . Ат а нас И л иев Же л язов, спец иа лност – двигатели с вътрешно горене.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност – ел. машини и апарати.
Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност – автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес.
Ин ж. К атя С т оя нова Дри нова, спец иа лност – хидромелиоративно строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
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Васил Николов Василев, специалност – военен
инженер по ПГС – технология на строителството.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП
инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Инж. Димитринка Борисова Милевска, машинен инженер – текстилни, трикотажни, шевни
машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Ин ж. Йордан Донев Йорданов, машинен
инженер – транспортна техника и технологии;
сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н. д-р Георги Маринов Маринов, инженерно-технически науки; технически средства за ГСМ;
лицензиран оценител на машини и съоръжения;
дизайн, конструкция, утилизация и оценка на
малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите
машини; лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност – хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и
за цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник – строителство и архитектура.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен
инженер – технология на машиностроенето.
Инж. Симеон Ананиев Ананиев, икономист,
икономика на транспортна фирма; оценка на цели
държавни и общински предприятия, инженер по
експлоатация на железопътния транспорт; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор
инженер.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова, специалност – строителен инженер – пром. и гражд.
строителство – конструкции.
Н и коле та Борисова Бож и нова, спец иа лност – инженер – горско стопанство – опазване
на природната среда.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен инженер – ПГС.
Димитър Петров Петев, специалност – радиои телевизионна техника
Антоанета Георгиева Йовева, специалност – архитектура.
Пламен Димитров Гърбов, специалност – строителен инженер по технология на строителството.
Не в е н к а Ге о р г и е в а И в а н о в а , с п е ц и а л ност – транспортно строителство.
Виолета Моюва Ковачева, специалност – архитектура.
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П ла мен И ва нов Кри воша п ков, спец иа лност – промишлено и гра ж данско строителство – конструкции.
И н ж . Це ц а И л и е в а Д я н ко в а , с п е ц и а лност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност – архитектура.
Мария Цончева Гугучкова, специалност – хидромелиоративно строителство, земеразделяне и
градоустройство.
Инж. Анастас Тодоров Горанов, инженергеодезист.
Георги Дянков Георгиев, специалност – промишлено и гра ж данско ст роителство – конструкции, математика, оценител на движимо и
недвижимо имущество, технически контрол по
част конструктивна на инвестиционните проекти.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженер-геодезист.
Стойне Йорданов Доканин, специалност – военен инженер по ПГС.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Га лина Петкова Главчева, специа лност – архитектура.
Н а д е ж д а К р у мо в а Ге о р г и е в а , с п е ц и а лност – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Евел и на Георг иева Гена д иева , спец иа лност – хидротехническо строителство.
Петър Каменов Милчев, специалност – строителен инженер.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Любоми р И лиев Ми т риков, специа лност – строителство и архитектура.
Ивайло Николов Димитров, специалност – земеустройство.
Ин ж. К атя С т оя нова Дри нова, спец иа лност – хидромелиоративно строителство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси
и кредит.
Румяна Борисова Симеонова-Ненова, специалност – инженер-геодезист.
Н а д еж д а Х рис т ов а С т ой чев а , с пец и а лност – промишлено и гражданско строителство.
Димит ър Панайотов Д желебов, специа лност – транспортно и пътно строителство.
Мая Атанасова Динева, специалност – инженер-архитект.
И н ж . Це ц а И л и е в а Д я н ко в а , с п е ц и а лност – промишлено и гражданско строителство.
Зоя Пенчева Пенчева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева, ВИАС – архитектура; оценка на недвижими
имоти; оценители на земеделски земи и трайните
насъждения върху тях.
И н ж. И ва н к а Ев лог иева И л иева, и н женер – радиоелектроника; оценка на машини и
съоръжения; оценка права на интелектуална и

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

индустриална собственост; оценка на търговски
предприятия; оценка на недвижими имоти от
УАСГ – София; експерт-оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по
горско стопанство; лесоустройствени проекти;
оценки на гори и земи от горския фонд.
Виолета Иванова Цветанова, ст роителен
техник – строителство и архитектура; брокер на
недвижимо имущество, компютърна графика.
Инж. Венера Йорданова Георгиева, инженер – п ром и ш лено и г ра ж да нско с т рои т елство – технология; оценители на земеделски земи
и подобренията върху тях.
Инж. Албена Ненчова Арсова, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство;
оценка на недвижими имоти.
Любомир Петров Съев, специалност – строителство и архитектура.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи; оценител на недвижими имоти и сгради,
паметници на културата; удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата;
независим оценител на движимо и недвижимо
имущество на държавните и общинските фирми.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност – хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и
за цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник – строителство и архитектура.
Инж. Евгения Филипова Киселинова, строителен инженер по транспортно строителство;
лиценз за оценка на недвижими имоти; оценител
на машини и съоръжения.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография,
и магистър по икономика; оценка на недвижими
имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; капиталови инвестиционни проекти в
публичния сектор: разработване, анализ, оценка
и контрол; бизнес план и оценка на инвестиционен проект.
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Борислав Георгиев Попов, магистър – горско
стопанство; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
5.5. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор
инженер.
Бранимир Светославов Костов, специа лност – строителен инженер – ПГС конструкции.
Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – промишлено и гражданско
строителство.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност – строителен инженер – водоснабдяване
и канализация.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Вла д и м и р Кос т ов Господ и нов, спец иа лност – промишлено и гражданско строителство.
Васил Николов Василев, специалност – военен
инженер по ПГС – технология на строителството.
Марин Стилиянов Стилиянов, ВНВАУ „Георги
Димитров“; пожарна и аварийна безопасност.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност – полевъдство.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по
горско стопанство; лесоустройствени проекти;
оценки на гори и земи от горския фонд.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Давидко Георгиев Нешев, агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност – полевъдство.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност – икономика.
Албена Георгиева Кръстева, специалност – инженер-химик.
Инж. Валя Неделчева Джабарска, инженерхимик; санитарна химия и токсикология.
Александра Ангелова Анастасова, висше – санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
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Албена Георгиева Кръстева, специалност –
инженер-химик.
Александра Ангелова Анастасова, висше – санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Йордан Тодоров Гогов, специалност – ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, специалност – агроном-полевъд.
С н е ж а н а Л ю б е н о в а Пе т р о в а , с п е ц и а л ност – полевъдство.
Георги Пеев Ламбов, специалност – полевъдство.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Христо Събков Събков,
машинен инженер; специалност селскостопанска техника.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженер
земеустроител; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен инженер – механизация на селското стопанство;
лицензиран оценител, машини и съоръжения,
капитално строителство.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Здравка Стефанова Сиракова, висше – библиотекознание и библиография; авторско право
и сродни на авторското права.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти; технология на машиностроенето; експерт по съдебно- счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, машини,
съоръжения и транспортни средства; експерт
по психологически и екологични проблеми;
с оц иа л на педа г ог и к а; спец иа л на педа г ог ика – олигофренопедагогика; труд и техника,
изобразително изкуство; свидетелство за правоспособност за работа с трактори, земеделска,
горска и мелиоративна техника – категория: Твк,
ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик III степен ръчно
електродъгово заваряване на нисковъглеродни
и нисколегирани стомани; огняр II степен на
котли с високо налягане до 1000 кв. м.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Спас Георгиев Милчев, специалност – авт ом ат и з а ц и я н а п р ои зв одс т в о т о; с пец и а лност – оценки на недвижими имоти, машини
и съоръжения, дълготрайни и оборотни материални активи.
М а я И в а н о в а К и ч е в а (ф и р м а „ П р о ген“ – ООД – лаборатори я – молек ул ярнобиологични анализи, ДНК експертизи и идентификация състава на хранителни продукти);
специалност – биохимик, клиничен химик.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен инженер – ПГС.
А н т о а не т а Ге о рг иев а Йов ев а , с пец и а л ност – архитект у ра, екологи я, околна среда,
ландшафт.
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Марийка Стефанова Цолачева, магист ър
икономист, специалност – интелектуална собственост.
Йорданка Иванова Алекова-Вълчева, специалност – английска филология; превод от /на
английски език.
Мария Атанасова Цветкова, специалност – съобщителна техника, патентен специалист.
Венел и на К и ри лова Лу к а нск а, спец иа лност – социални дейности.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност – ел. машини и апарати, оценителска експертиза и интелектуална и индустриална
собственост.
Арх. Га лина Петкова Главчева, специа лност – архитектура.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Б ой ко Ко с т а д и нов Д и м и т р ов, с пец и а лност – танкови войск и – ст роеви; двигатели
с вътрешно горене, военно дело, сигурност и
отбрана, превоз на опасни товари съгласно АДР.
Иван Младенов Илиев, специалност – технология на минното производство; оценител
на недвижими имоти; оценител на машини и
съоръжения; автоексперт-оценител.
Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси; оценител на недвижими имоти.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство; стандартизация, оценка
на въздействието върху околната среда.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство;
оценка на недвижими имоти.
Любоми р И лиев Ми т риков, спец иа лност – строителство и архитектура, оценки на
недвижими имоти и ДМА.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право,
вещноправни експертизи, оценител по недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит, обществени поръчки.
Искра Асенова Айвазова, специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Зоя Пенчева Пенчева, специалност – промишлено и гражданско строителство; оценка
на недвижими имоти.
Мирослава Цанкова Стойчева с квалификация „Преводач“, специалност – чешки език
и немски език.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Салах Али Фатах, кандидат на юридическите
науки; превод – арабски и кюрдски език.
Петя Васкова Христова, магистър МИО – превоз на опасни товари по шосе и железен път;
преподавател по английски език и литература.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по
горско стопанство лесоустройствени проекти;
оценки на гори и земи от горския фонд.
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Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП
инженер-технолог; технологи я на ферментационните производства; оценител на права на
интелектуална и индустриална собственост.
Добри Спасов Пандурски, юрист – Комисия
за защита на личните данни.
За съдебен район на Софийския градски съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Александров Самохин, специалност – военен авиоинженер по ПРЕО на летателните апарати, радио- и телевизионна техника,
достъп до класифицирана информация.
А лексан дър Димит ров Д жорев, специа лност – химия.
Ангел Янков Биков, специалност – технология
на влакната и кожите, експерт по графическо и
техническо изследване на документи.
Антон Борисов Бояджиев, специалност – българска филология, удостов. № 995 от 24.09.2008 г.
от Софийския адвокатски съвет – адвокат.
Богдан Георгиев Чупетловски, специалност –
химия.
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борислав К ирилов Гергов, специалност –
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, достъп до класифицирана
информация.
Валери Димитров Костадинов, специалност –
право, квалификация, криминалистика.
Венцислав Янков Йовчев, специалност – социална педагогика, достъп до класифицирана
информация.
Весела Борисова Маринова, специалност – био
логия.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги Димитров Средков, специалност –
автоматизация на производството, достъп до
класифицирана информация.
Георги Илиев Добрински, специалност – противодействие на престъпността и опазване на
обществени я ред, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ, специалност – полиграфия, дактилоскопни, трасологически и технически документни експертизи.
Георги Тодоров Къндев – 07 РУ.
Георги Черников Георгиев, специалност –
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Димитър Кръстев Велчев, специалност – право, графолог, достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Димчо Тодоров Димов, специалност – химия.
Емил Димитров Митев, специалност – противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, съдебни приложения в борбата
с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи, достъп до
класифицирана информация.
Желязко Петров Желязков, специалност –
металургия на черните метали, достъп до класифицирана информация.
Живко Атанасов Палазов, специалност – право, организация на производството и управлението в промишлеността, експерт-криминалист,
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експерт по почеркови, балистически, трасологически експертизи, дактилоскопия, химически и
физико-химически експертизи.
Иван Василев Драганов – 01 РУ, специалност – математика и информатика, достъп до
класифицирана информация.
Иван Димитров Завков, специалност – химия.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Петков Петров, специалност – химия.
Иван Ташков Лазаров, специалност – право,
достъп до класифицирана информация.
Иво Крумов Костадинов, специалност – био
логия.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Илия Иванов Илиев, специалност – физика,
съдебен експерт, съдебно- фотографски методи за
техническо изследване на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев, специалност – художествена и приложна фотография, достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност –
хидрогеология и инженерна геология, достъп до
класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Д-р Людмил Руменов Георгиев, специалност –
управление на обществения ред и осигуряване
на безопасно движение по пътищата, видеотехнически експертизи.
Марин Георгиев Маринов, специалност – технология на силикатите, достъп до класифицирана
информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност – физика, експерт-криминалист в областта на док у мен т ни те изследвани я, ба лист и ческ и те и
трасологическите експертизи.
Мануела Огнянова Тошева, специалност – физическо възпитание, криминалистика, оценител
на земеделски земи.
Минчо Ангелов Ангелов, специалност – химия,
Мирослав Тодоров Великов.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Д-р Сава Стоянов Стоянов, специалност –
химия.
Сашо Павлов Атанасов, специалност – експерт-криминалист.
Светла Владимирова Чакърова, специалност –
к римина листика, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Силвана Евлогиева Цветанова, специалност –
информационни и управляващи технологии.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Д-р Стефан Георгиев Бенчев, специалност –
право, криминалистическо изследване на документи.
Стефан Михайлов Иванов, криминалистични
експертизи.
Стефчо Владимиров Джонов.
Цветан Недялков Динев, специалност – технология на каучука и пластмасите, идентификационни признаци на почерка.
Янко Петков Узунов, специалност – биология.
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1.2. Трасологични експертизи
Александър Александров Самохин, военен
авиоинженер по РЕО на летателните апарати,
радио- и телевизионна техника, достъп до класифицирана информация.
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борисла в К и ри лов Герг ов, спец иа л нос т:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, достъп до класифицирана
информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност социална педагогика, достъп до класифицирана
информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги Илиев Добрински, специалност противодействие на престъпността и опазване на
обществени я ред, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ, специалност
полиграфия, дактилоскопни, трасологически и
технически документни експертизи.
Георги Тодоров Къндев – 07 РУ.
Георг и Черн и ков Георг иев, спец иа л нос т
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Жел язко Пет ров Жел язков, специа лност
металургия на черните метали, достъп до класифицирана информация.
Живко Атанасов Палазов, специалност право,
организация на производството и управлението в промишлеността, експерт-криминалист,
експерт по почеркови, балистически, трасологически експертизи, дактилоскопия, химически
и физико-химически експертизи.
Иван Василев Драганов – 01 РУ, специалност
математика и информатика, достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров, специалност право,
достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Илия Иванов Илиев, специалност физика,
графически изследвания, техническо изследване
на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев, специалност художествена и приложна фотография, достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност
хидрогеология и инженерна геология, достъп
до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Д-р Людмил Руменов Георгиев, специалност
управление на обществения ред и осигуряване
на безопасно движение по пътищата, видеотехнически експертизи.
Марин Георгиев Маринов, специалност технология на силикатите, достъп до класифицирана
информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност физика,
експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистическите и трасологическите експертизи.
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Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков, специалност класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
инженер технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа
подготовка, динамика, балистика и управл. на
полета на летателните апарати, достъп до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Сашо Павлов Атанасов, специалност експерткриминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Александров Самохин, военен
авиоинженер по РЕО на летателните апарати,
радио- и телевизионна техника, достъп до класифицирана информация.
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борислав Кирилов Гергов, специалност противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност социална педагогика, достъп до класифицирана
информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги Илиев Добрински, специалност противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ, специалност
полиграфия, дактилоскопни, трасологически и
технически документни експертизи.
Георги Тодоров Къндев – 07 РУ.
Георги Черников Георгиев, специалност двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана
информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Жел язко Пет ров Жел язков, специа лност
металургия на черните метали, достъп до класифицирана информация.
Живко Атанасов Палазов, специалност право,
организация на производството и управлението в
промишлеността, експерт-криминалист, експерт
по почеркови, балистически, трасологически
експертизи, дактилоскопия, химически и физикохимически експертизи.
Иван Василев Драганов – 01 РУ, специалност
математика и информатика, достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров, специалност право,
достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Йордан Димитров Анев, специалност художествена и приложна фотография, достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност
хидрогеология и инженерна геология, достъп до
класифицирана информация.
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Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност физика,
експерт-криминалист в областта на документните
изследвания, балистическите и трасологическите
експертизи.
Марин Георгиев Маринов, специалност технология на силикатите, достъп до класифицирана
информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков, специалност класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
инженер технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа
подготовка, динамика, балистика и управл. на
полета на летателните апарати, достъп до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Сашо Павлов Атанасов, специалност експерткриминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Веселин Йосифов Петков, дактилоскопия.
Георги Иванов Кючеков, дактилоскопия.
Георги Кирилов Станулов, дактилоскопия.
Емил Димитров Митев, специалност противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, съдебни приложения в борбата
с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи, достъп до
класифицирана информация.
Емил Кирилов Червеняков, дактилоскопия.
Емилия Станева Игнатова, дактилоскопия.
Жел язко Пет ров Жел язков, специа лност
металургия на черните метали, достъп до класифицирана информация.
Йордан Димитров Анев, специалност художествена и приложна фотография, достъп до
класифицирана информация.
Йордан Доков Доков, дактилоскопия.
Латин Живков Иванов, дактилоскопия.
Николай Йорданов Ганчев, дактилоскопия.
Светослав Василев Георгиев, дактилоскопия.
Станимир Иванов Мирински, дактилоскопия.
Чавдар Димитров Бантутов, дактилоскопия.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност
съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност
съдебна медицина.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност
съдебна медицина.
Д-р Веселин Пен чев Ра дев, специа лност
съдебна медицина, достъп до класифицирана
информация.
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Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност
съдебна медицина.
Д-р Георги Димитров Димитров, специалност
медицина, хирургия, съдебна медицина, достъп до
класифицирана информация – строго секретно.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност
съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност
съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност медицина, съдебна медицина.
Д-р Любомир Любенов Семов, специалност
съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност
съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров, специалност
съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност
съдебна медицина.
Доц. д-р Станислав Иванов Христов, специалност съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност
съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност
съдебна медицина.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност
съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност
съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов, специалност медицина – хирургични болести, ортопедия
и травматология.
Д-р Георги Димитров Димитров, специалност
медицина, хирургия, съдебна медицина, достъп до
класифицирана информация – строго секретно.
Д-р Георги Тончев Георгиев, специалност медицина, вътрешни болести, клинична хематология,
практическа диабетология.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност
физикална терапия и рехабилитация, трудова
медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност
съдебна медицина.
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Д-р Илка Ненчева Миревска, специалност
медицина, очни болести.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност медицина, съдебна медицина.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, специалност
ортопедия и травматология.
Д-р Любомир Любенов Семов, специалност
съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност съдебна медицина.
Проф. д-р. Невена Костова Цачева-Христова,
специалност медицина, социална хигиена и организация на здравеопазването, хигиена на труда,
професионални заболявания.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност съдебна медицина.
Д-р Николай Петров Сердев, специалност
хирургия квалификация, естетична и козметична
хирургия.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност
съдебна медицина.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специалност неврохирургия.
Д-р Петър Станишев Петров, специалност
неврохирургия.
Доц. д-р Станислав Иванов Христов, специалност съдебна медицина.
Д-р Стайко Иванов Сарафов, специалност
нервни болести.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност
съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност
хирургия.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност
съдебна медицина.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност
съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност патологоанатомия.
Д-р Веселин Пен чев Ра дев, специа лност
съдебна медицина, достъп до класифицирана
информация.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност
съдебна медицина.
Д-р Екатерина Василева Ангелова, специалност биология.
Д-р Иван Луканов Колев, специалност биология, химия.
Д-р Любомир Любенов Семов, специалност
съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност съдебна медицина.
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К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност молекулярна и функционална биология.
К.м.н. Милан Борисов Димитров, специалност
биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност съдебна медицина.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност
биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност
съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров, специалност
съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност
съдебна медицина.
Доц. д-р Станислав Иванов Христов, специалност съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност съдебна медицина.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност
съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност
съдебна медицина.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност
съдебна медицина.
Д-р Веселин Пен чев Ра дев, специа лност
съдебна медицина, достъп до класифицирана
информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност патологоанатомия.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност
съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност
съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност медицина, съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност молекулярна и функционална биология.
К.м.н. Милан Борисов Димитров, специалност
биохимия и микробиология.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност
вътрешни болести, клинична токсикология, клинична имунология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност съдебна медицина.
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност
биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност
съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров, специалност
съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност
съдебна медицина.
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Доц. д-р Станислав Иванов Христов, специалност съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност
съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специа лност
съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност
съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност съдебна медицина.
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност
съдебна медицина.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност
съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова, специалност
клинична токсикология, професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Веселин Пен чев Ра дев, специа лност
съдебна медицина, достъп до класифицирана
информация.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност
съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов, специалност медицина – хирургични болести, ортопедия
и травматология.
Д-р Георги Димитров Димитров, специалност
медицина, хирургия, съдебна медицина, достъп
до класифицирана информация.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност съдебна медицина.
Д-р Георги Тончев Георгиев, специалност
медицина, вътрешни болести, клинична хематология, практическа диабетология.
Д-р Дарина Атанасова Бучукова, специалност
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Гл. асистент д-р Диана Бориславова Апостолова, специалност професионални заболявания,
хигиена на труда.
Д-р Диана Цокова Богданова, специалност
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Димчо Василев Димов, специа лност
вътрешни болести.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност
физикална терапия и рехабилитация, трудова
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност
съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност
съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност медицина, съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност съдебна медицина.
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Д-р Милен Димитров Милев, специалност
вът решни болести, к линична токсикологи я,
клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев, специалност
клинична токсикология, достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Никола Иванов Иванов, специалност
медицина, вътрешни болести, военно-полева
терапия, кардиоревматология, бизнес-мениджмънт.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова,
специалност медицина, социална хигиена и
организация на здравеопазването, хигиена на
труда, професионални заболявания.
Пейчо Илийчев Кож у харов, специа лност
съдебна медицина.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специалност неврохирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност
съдебна медицина.
Д-р Стайко Иванов Сарафов, специалност
нервни болести.
Доц. д-р Станислав Иванов Христов, специалност съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност
съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност
съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност
хирургия.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност
съдебна медицина.
Д-р Аницвете Ванкова Ничева, специалност
детски болести.
Д-р Анна Йорданова Попова, специалност
медицина, вътрешни болести.
Д-р Бистра Димитрова Стайкова, специалност
обща медицина, детски болести.
Д-р Бойка Маринова Станева, специалност
нервни болести.
Д-р Боньо Тодоров Бонев, специалност ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Василева, специалност
вътрешни болести.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност
съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова, специалност
клинична токсикология, професионални заболявания – хигиена на труда.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност патологоанатомия.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, специалност медицина, пневмология и фтизиатрия,
професионални заболявания.
Д-р Веска Михайлова Маркова, специалност
нервни болести.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност
съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов, специалност медицина – хирургични болести, ортопедия
и травматология.
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Д-р Георги Тончев Георгиев, специалност медицина, вътрешни болести, клинична хематология,
практическа диабетология.
Д-р Гергина Нейчева Ончева, специалност
нервни болести, професионални заболявания,
професионална квалификация: клинична електромиография.
Д-р Даниела Георгиева Меджидиева, специалност уши, нос, гърло, специалност професионални
заболявания.
Д-р Дарина Атанасова Бучукова, специалност
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Гл. асистент д-р Диана Бориславова Апостолова, специалност професионални заболявания,
хигиена на труда.
Д-р Диана Георгиева Цеклеева, специалност
медицина, вътрешни болести.
Д-р Диана Цокова Богданова, специалност
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Дико Рафаел Меламед, специалност кардиология, вътрешни болести.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Людмилов Каменов, специалност
ортопедия и травматология.
Д-р Димчо Василев Димов, специалност вът
решни болести.
Д-р Донка Димитрова Митева, специалност
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност
физикална терапия и рехабилитация, трудова
медицина.
Д-р Емил Христов Карамаринов, специалност
ортопедия и травматология.
Д-р Евгени Владимиров Григоров, специалност хирургия.
Д-р Евгени я Нинова Василева-Витанова,
специалност медицина, вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната.
Д-р Желязка Георгиева Кавгазова-Дончева,
специалност медицина, хигиена на труда, охрана
на труда.
Д-р Ивон Димитрова Петкова-Ковачева, специалност детски болести.
Д-р Илка Ненчева Миревска, специалност
медицина, очни болести.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност медицина, съдебна медицина.
Д-р Искра Славчева Кънева, специалност
медицина, образна диагностика.
Д-р Лиляна Цанева Дукова, специалност медицина, хигиена на труда, охрана на труда.
Д-р Любомир Костадинов Кайтазки, специалност нервни болести, електроенцефалография
и клинична електрофизиология, достъп до класифицирана информация.
Д-р Мариана Георгиева Близнашка, специалност медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Марийо Бориславов Антонов, специалност
ушно-носно-гърлени болести, професионални
заболявания.
Доц. д-р Мария Иванова Демирева, специалност клинична алергология, специалност пневмология и фтизиатрия, специалност професионални
заболявания.
Д-р Марчо Христов Марков, специалност
ортопедия и травматология.
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Д-р Милен Димитров Милев, специалност
вътрешни болести, клинична токсикология, клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев, специалност клинична токсикология, достъп до класифицирана
информация.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова,
специалност медицина, социална хигиена и организация на здравеопазването, хигиена на труда,
професионални заболявания.
Доц. д-р Никола Иванов Иванов, специалност
медицина, вътрешни болести, военнополева терапия, кардиоревматология, бизнес мениджмънт.
Д-р Николай Иванов Стойчев, специалност
вътрешни болести, кардиология.
Д-р Николай Петров Сердев, специалност
хирургия, квалификация естетична и козметична
хирургия.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност
съдебна медицина.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специалност неврохирургия.
Д-р Петър Захариев Грънчаров, специалност
офталмология.
Д-р Петър Младенов Илиев, специалност
нервни болести, неврохирургия.
Д-р Райна Михайлова Димитрова, специалност
ортопедия и травматология.
Д-р Румен Борисов Милошев, специалност
ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести.
Д-р Румен Вълчев Христов, специалност медицина, вътрешни болести, нефрология, пункционна бъбречна биопсия, абдоминална доплерова
ехография, конвенционална ехография, достъп до
класифицирана информация.
Д-р Светла Божкова Гацова, специалност
медицинска физкултура, рехабилитация, ирисова
диагностика, аурикулотерапия и природолечение,
китайски традиционни методи – акупунктура и
моксибустия, китайска гимнастика и масаж за
деца и възрастни, физическо възпитание и кинезитерапия, здравен мениджмънт.
Д-р Стайко Иванов Сарафов, специалност
нервни болести.
Доц. д-р Станислав Иванов Христов, специалност съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност
хирургия.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност
медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Валентина Василева Маринова, специалност психиатрия.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност
психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност
психиатрия.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специалност психиатрия, съдебна психиатрия.
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Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност
психиатрия.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност психиатрия.
Д-р Елена Михайлова Иванова, специалност
медицина, психиатрия, детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност
психиатрия.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специалност психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева,
специалност психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност
психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност
психиатрия.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова, специалност психиатрия.
Д-р Красимира Георгиева Марчева, специалност медицина, психиатрия.
Д-р Люба Савова Казакова, специалност
психиатрия.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност
психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност
психиатрия.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева, специалност психиатрия
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова,
специалност психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност
психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност
психиатрия.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност
психиатрия.
Д-р Румяна Дончева Стоянова, специалност
психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност
психиатрия.
Д-р Теменужка Кънчева Йорданова, специалност психиатрия, достъп до класифицирана
информация.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност психиатрия.
Д-р Христо Александров Теодосиев, специалност психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност
психиатрия.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност психиатрия, здравен мениджмънт.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Боянка Петрова Корнажева, специалност
психология.
Д-р Валентина Василева Маринова, специалност психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска, специалност психология, медицинска психология и педагогическа
рехабилитация.
Васил Илиев Димитров, специалност социална
и политическа психология.
Васка Димитрова Узунова, специалност психология, клинична и консултативна психология,
достъп до класифицирана информация.
Веселина Георгиева Величкова, специалност
психология, специализация клинична и консултативна психология, социална психология,
професионална квалификация психолог, учител
по психология, етика и логика.
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Галин Георгиев Гергов, специалност психология, специализация трудова и организационна психология, клинична и консултативна психология.
Галина Бориславова Иванова, специалност
психология, туризъм.
Десислава Михайлова Станоева, специалност
психология.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност психология, достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова,
специалност психология.
Димитринка Стоянова Андреева, специалност психология, следдипломна квалификация
личностова патология и опасно поведение, терапевтична ситуация.
Драгомир Иванов Падежки, специалност
психология – клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата, психодрама – терапевт.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност
психология, социална психология, к линична
психология.
Ивана Генова Иванова, специалност психология.
Инна Георгиева Бранева, специалност психология, психодрама – терапевт.
Искра Нонева Митева, специалност психология, трудова и организационна психология:
клинична и консултативна психология.
Д-р Лиляна Цонкова Дукова, специалност
психология.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност педагогика, квалификация специалист по педагогика и
преподавател в средните училища, специализация
психология.
Люси Методиева Костадинова, специалност
психология.
Миглена Коцева Димитрова, специалност
клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова, специалност
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Ната ша Гора нова И ва нова, спец иа л нос т
психолог, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, достъп до класифицирана
информация.
Роксана Величкова Бънъцяну, специалност
психология – клинична и консултативна психология; социална психология, ориентирана към
решения, психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Росица Иванова Маркова, специалност психология.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност
психиатрия.
Цанко Пантелеев Цанков, специалност психология.
Цветелина Милчева Славова, специалност психология, достъп до класифицирана информация.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност
медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Боянка Петрова Корнажева, специалност
психология.
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Д-р Валери Славчев Първанов, специалност
психиатрия.
Васка Димитрова Узунова, специалност психология, клинична и консултативна психология,
достъп до класифицирана информация.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност
психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова, специалност
психология, специализация клинична и консултативна психология, социална психология професионална квалификация, психолог, учител по
психология, етика и логика.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специалност психиатрия, съдебна психиатрия.
Галин Георгиев Гергов, специалност психология, специализация трудова и организационна психология, клинична и консултативна психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност
психиатрия.
Десислава Михайлова Станоева, специалност
психология.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност психология, достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова,
специалност психология.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност психиатрия.
Драгомир Иванов Падеж к и, специалност
психология – клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата, психодрама – терапевт.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност
психиатрия.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност
психология, социална психология, к линична
психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специалност психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева,
специалност психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност
психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност
психиатрия.
Ивана Генова Иванова, специалност психология.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова, специалност психиатрия.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност педагогика, квалификация специалист по педагогика и
преподавател в средните училища, специализация
психология.
Лиляна Цонкова Дукова, специалност психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност
психиатрия.
Люси Методиева Костадинова, специалност
психология.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност
психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова, специалност
клинична психология.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева, специалност психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност
психиатрия.
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Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова,
специалност психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност
психиатрия.
Д-р Румяна Дончева Стоянова, специалност
психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност
психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност психиатрия.
Цанко Пантелеев Цанков, специалност психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност
психиатрия.
Цветелина Милчева Славова, специалност психология, достъп до класифицирана информация.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност психиатрия, здравен мениджмънт.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност
медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност
психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска, специалност психология, медицинска психология и педагогическа
рехабилитация.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специалност психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност
психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова, специалност
психология, специализация клинична и консултативна психология, социална психология,
професионална квалификация психолог, учител
по психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов, специалност психология, специализация трудова и организационна психология, клинична и консултативна психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност
психиатрия.
Десислава Михайлова Станоева, специалност
психология.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност психология, достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност психиатрия.
Драгомир Иванов Падежки, специалност
психология – клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата, психодрама – терапевт.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност
психиатрия.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност
психология, социална психология, к линична
психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специалност психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева,
специалност психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност
психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност
психиатрия.
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Ивана Генова Иванова, специалност психология.
Искра Нонева Митева, специалност психология, трудова и организационна психология,
клинична и консултативна психология.
Лиляна Цонкова Дукова, специалност психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност
психиатрия.
Люси Методиева Костадинова, специалност
психология.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност
психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова, специалност
клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова, специалност
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова, специалност психолог, медицинска психология и педагогическа
рехабилитация, удостоверение – чл. 17, т. 8 от
Наредба № 1 от 2008 г. на ВСС.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова,
специалност психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност
психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност
психиатрия.
Роксана Величкова Бънъцяну, специалност
психология – клинична и консултативна психология, социална психология, ориентирана към
решения, психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност
психиатрия.
Д-р Румяна Дончева Стоянова, специалност
психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност
психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност
психиатрия.
Цветелина Милчева Славова, специалност
психология, удостоверение – чл. 17, т. 8 от Наредба № 1 от 2008 г. на ВСС.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност психиатрия, здравен мениджмънт.
Цанко Пантелеев Цанков, специалност психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Александър Евлогиев Николов, специалност
международни икономически отношения, специалност автоматизация и комплексна механизация
на машиностроенето.
Александър Иванов Кюркчиев, специалност
математика, специализация статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и
промили върху цени и задължения.
Александър Симеонов Александров, специалност счетоводство и контрол, финанси, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, разработ
ване на проекти по програми на ЕС.
Александър Теодоров Михайлов, специалност
финанси и кредит.
Анастасия Димитрова Енчева, специалност
право, счетоводни експертизи.
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Анастасия Тиколова Тодорова, специалност
икономика на промишлеността.
Ангел Харизанов Ковачев, специалност счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти – експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи.
А н дрей Христов К юрк чиев, специа лност
икономика и управление на транспорта, право.
Анелия Тодорова Ангелова, специалност счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Анета Евгениева Янкова, специалност управление и планиране на народното стопанство,
специализация организация и технология на държавния финансов контрол, оценка на счетоводни
и финансови експертизи.
Анета Крумова Михайлова, специалност финанси и кредит.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, специалност финанси, данъчна и митническа администрация, оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Анна Иванова Петрова-Драгнева, специалност
счетоводство и контрол, финанси, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи, разработване
на проекти по програми на ЕС.
Антония Димитрова Факалийска, специалност
финанси и кредит, оценител на цели държавни и
общински предприятия, земеделски земи, достъп
до класифицирана информация.
Атанас Петров Аргиров, специалност иконо
мика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност
застрахователно и социално дело, ефективно
управление на промишленото предприятие, технология на машиностроенето.
Беки Давид Ашер, специалност организация
на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински
предприятия, на финансови институции.
Биляна Демирева Демирева, специалност
счетоводство и контрол, икономика – бизнес
администрация, специалист по маркетинг.
Богданка Луканова Иванова, специалност
управление на бизнеса.
Борис Асенов Карабельов, специалност счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти
и земеделски земи
Божидар Георгиев Кънев, специалност счетоводна отчетност, бизнес мениджмънт, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи.
Борислав Димитров Божинов, специалност
публична администрация – данъчна администрация, оценител на недвижими имоти, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайск и, специа лност
статистика, достъп до класифиц. информация.
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Боряна Александрова Добрева, специалност
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, достъп до класифицирана информация.
Валентин Емилов Ангелов, специалност счетоводство и контрол.
Валентин Генчев Гетов, специалност управление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров, специалност
икономика и управление в транспорта, специализация международен транспорт.
Валентина Иванова Боянова, специалност
икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов, специалност икономика
на търговията, валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Христов Христов, специалност организация на производството и управление в
транспорта.
Ваня Великова Григорова, специалност счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова, специалност икономика и управление на търговията, счетоводство
и контрол, МИО, право, оценка на права на интелектуална и индустриална собственост, оценка
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, достъп до класифицирана информация.
Ваня Иванова Николова, специалност счетоводство и контрол.
Ваня Радославова Рачева, специалност счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев, специалност
външна търговия.
Васил Иванов Вутов, специалност публична
админист раци я – у правление на европейск и
проекти, застрахователно дело.
Васил Младенов Георгиев, специалност икономика и организация на МТС, достъп до класифицирана информация.
Васил Тодоров Петров, специалност планиране, МСС, одитор на системи за управление
на качеството, оценител на земеделски земи,
машини и съоръжения.
Василка Борисова Анастасова, специалност
икономика на промишлеността.
Васко Крумов Ефремов, специалност счетоводна отчетност.
Величка Георгиева Томова, специалност счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Венелин Борисов Томов, специалност счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност
финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Венета Благоева Костадинова, специалност машинна обработка на икономическата информация.
Венцислав Димитров Божков, специалност
счетоводство и контрол, стопанско управление.
Венцислав Николов Атанасов, специалност
управление и икономика на АПП, оценител на
МПС, земеделски земи.
Вера Николова Коларова, специалност икономика и управление на търговията.
Весела Стоянова Маркова, специалност счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
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Веселина Георгиева Попова, специалност
икономика – бизнес администрация, оценка на
търговски предприятия, оценка на инвестиционен проект.
Веска Стефанова Грънчарова, специалност
счетоводна отчетност, удостоверение – чл. 17,
т. 8 от Наредба № 1 от 2008 г. на ВСС.
Виктория Младенова Митова, специалност
финанси.
Виолета Димитрова Младенова, специалност
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифицирана информация.
Виолета К ирилова Иванова, специалност
счетоводство и контрол, счетоводство и одит
в нефинансовите предпри яти я, стопанск и и
финансов контрол.
Виолета Николова Стоянова, специалност
счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова, специалност
счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност
счетоводство и контрол.
Галина Цветкова Цакова-Денчева, специа лност икономика и организаци я на т руда,
счетоводство и контрол.
Галя Милчева Маринова, специалност счетоводство и контрол.
Гана Александрова Богданова, специалност
счетоводна отчетност, експерт по счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
оценител на инвестиционен проект.
Георги Атанасов Атанасов, специалност счетоводна отчетност, макроикономика – управление на човешките ресурси, съдебно-счетоводни
експертизи.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност
финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни
организации.
Георги Петров Захариев, специалност икономика и управление на транспорта, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Петров Стоянов, специалност икономика на промишлеността.
Георги Троцки Малев, специалност икономика на сигурността и отбраната – финанси и
счетоводство на въоръжените сили, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите,
финансов ревизор, достъп до класифицирана
информация.
Георги Ценов Тарльовски, специалност организация на производството и управление в
промишлеността.
Григор Димитров Григоров, специалност
икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова, специалност
статистика, цени и ценообразуване, съдебносчетоводни експертизи, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, вътрешен контрол
и вътрешен одит, одит в общините.
Даниела Илиева Василева, специалност икономика и организация на труда.
Даниела Илиева Колева, специалност икономика и организация на вътрешната търговия,
маркетинг и иновация, кариерен консултант,
педагог.
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Даниела Митова Баева, специалност счетоводство и контрол, оценител на земеделски
земи, права на интелектуална и индустриална
собственост и др. фактически отношения, цели
държавни и общински предприятия.
Даниела Христова Иванова, специалност
счетоводство и контрол.
Даня Николова Иванова, специалност счетоводна отчетност.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност
икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова, специалност
счетоводство и контрол.
Десислава Сашова Николова, специалност
счетоводство и контрол, агромениджмънт.
Дими т ър К ири лов Ра донов, специа лност
счетоводство и контрол.
Димит ър Тодоров Милушев, специалност
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност счетоводна отчетност.
Д и м чо А т а н ас ов Б о рис ов, с пец и а л но с т
финанси и кредит, икономика на транспорта,
автотехническа експертиза.
Добринка Добромирова Павлова, специалност
счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов, специалност
икономика на труда, достъп до класифицирана
информация.
Донка Бончева Чешмеджиева, специалност
счетоводство и контрол.
Дора Петрова Марелова, специалност счет овод на о т че т нос т, оцен и т ел на т ърг овск и
предприятия.
Евгения Георгиева Павлова, специалност
икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Евгения Иванова Сматракалева, специалност
счетоводство и контрол.
Евгения Пенкова Коева, специалност счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Елена Крумова Малинова, специалност счетоводна отчетност.
Елена Петрова Иванова, специалност икономика, планиране и отчетност на търговията
и МТС, специализация счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова, специалност счетоводство и контрол.
Елена Петрова Томова, специалност счетоводство и контрол, международни икономически
отношения.
Елисавета Владова Асенова, специалност
икономика и организация на труда, оценител
на търговски предприятия.
Елица Асенова Маркова, специалност счетоводна отчетност, подготовка, разработка и
управление на проекти, финансирани от ЕС,
МСС, съдебно-счетоводни експертизи.
Елка Павлова Коцева, специалност счетоводство и контрол.
Екатерина Йорданова Аргирова, специалност
счетоводна отчетност, дипломиран одитор.
Д-р Емил Емилов Митов, специалност стопанско управление – стратегическо управление.
Емилия Александрова Ганева, специалност
счетоводство и контрол.
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Емилия Бонева Стоянова, специалност счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти,
оценка на търговски предприятия.
Емилия Стоянова Захариева, специалност
счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева, специалност
икономика и организация на вътрешната търговия.
Жанет Иванова Илиева, специалност счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Жулиета Страшимирова Господинова, специалност икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Златка Танева Добрева, специалност икономика на вътрешната търговия, оценител на
земеделск и земи, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Зорка Костадинова Георгиева, специалност
счетоводна отчетност.
Зорница Николаева Иванова, специалност
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими
имоти, оценител на машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова, специалност
маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни
експертизи.
Ивайло Петков Узунов, специалност счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.
Иван Борисов Вутов, специалност икономика
на труда, санитарен инспектор.
Иван Димитров Петров, специалност икономика на труда и социално дело.
Иван Петров Йонов, специалност счетоводна
отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков, специалност счетоводна
отчетност, икономика, организация и управление
на промишленото производство.
Иван Христов Узунов, специалност финанси и
кредит, специалност счетоводство на селското и
горското стопанство, специализация мениджмънт
и маркетинг на малка фирма и средно предприятие, достъп до класифицирана информация.
Иво Любомиров Димов, специалност финанси,
оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Флорошки, специалност счетоводство и контрол.
Илия Стефанов Алексиев, специалност народностопанско планиране.
Илка Нецова Георгиева, специалност счетоводство и контрол.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова,
специалност социално-икономическо планиране, обществени поръчки, счетоводна и данъчна
уредба.
Искра Асенова Айвазова, специалност икономика и организация на селското стопанство,
основи на мениджмънта.
Искра Драганова Върбанова-Цанова, специалност планиране МНТВО на фирмите, оценител
на търговски предприятия и вземания, машини
и съоръжения, финансови активи и финансови
институции, права на интелектуална и индустриална собственост и др. фактически отношения,
недвижими имоти.
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Йорданка Павлова Лазарова, специалност
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка Стойнева Канова, специалност
икономика и организация на МТС, фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Камен Иванов Станков, специалност икономика и управление на индустрията, оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Катерина Атанасова Михова, специалност
икономика на вътрешната търговия, горско стопанство, достъп до класифицирана информация.
Катя Спасова Иванова, специалност счетоводна отчетност.
Констанца Иванова А лександрова, специалност финанси и кредит, държавен финансов
контрол.
Костадин Георгиев Грънчаров, специалност
организация на производство и управление в
промишлеността.
Красимира Методиева Коцева, специалност
икономика на т ъргови ята и промишленост
та – средно икономическо.
Красимира Цветкова Горянова, специалност
икономика и организация на труда.
Кънчо Аркадиев Николов, специалност организация на производството и управление в
промишлеността.
Лазарина Николова Койчева, специалност
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
Лидия Ангелова Занова, специалност икономика на транспорта, финанси и счетоводство,
финансов мениджмънт на фирмата.
Лидия Георгиева Савкова, специалност икономика, счетоводна отчетност.
Лидия Петрова Лазарова-Атева, специалност
счетоводна отчетност, МСС, международни стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
Лилия Наньова Гикова, специалност икономика и отчетност на търговията и промишлеността, данъци и данъчно облагане на фирми и
физически лица.
Лозан Кирилов Дойчев, специалност статистика.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова, специалност счетоводство и контрол, мениджмънт и
маркетинг, оценител на недвижими имоти, на
машини и съоръжения.
Любомир Бонов Бонев, специалност социалноикономическо планиране, оценител на недвижими
имоти, цели предприятия.
Людмила Недялкова Колева, специалност
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Малинка Атанасова Димитрова, специалност
икономика на промишлеността, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Маргарита Методиева Георгиева, специалност
счетоводна отчетност.
Маргарита Петрова Апостолова, специалност
финанси и кредит, достъп до класифицирана
информация.
Мариана Георгиева Шебова, специалност икономика и организация на вътрешната търговия.
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Мариана Трендафилова Николова, специалност
икономика и организация на селското стопанство,
научна организация и заплащане на труда.
Мариела Йончева Финкова, специа лност
счетоводство и контрол, индустриален мениджмънт – маркетинг.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева, специалност счетоводство и контрол, експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
оценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им.
Марко Петров Терзийски, специалност счетоводна отчетност.
Марийка Спасенова Лилова, специалност
счетоводна отчетност.
Марийка Стефанова Цолачева, специалност
интелектуална собственост, финанси и счетоводство, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова, специалност
народностопанско планиране.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова, специалност икономика и управление на промишлеността,
интелектуална собственост, право.
Мария Георгиева Малева, специалност икономика и организация на труда.
Мария Иванова Чочева-Тончева, специалност
счетоводна отчетност, оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Мария Кирилова Костова, специалност социално-икономическо планиране.
Мария Петрова Колева, специалност финанси
и кредит, право.
Мария Христова Димитрова, специалност финанси и кредит, финанси и управление на фирмите,
управление и счетоводство на малката фирма.
Мая А нгелова Петрова, специалност финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен
консултант.
Меглена Петрова Желенска, специалност маркетинг и мениджмънт, специалност счетоводство
и контрол.
Миглена Антонова Павлова, специалност счетоводство и контрол, независим финансов одит,
достъп до класифицирана информация.
Милена Милчева Петканова, специалност
финанси, финансово-счетоводна и правна дейност
на фирмите.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност
счетоводство и контрол.
Милка Славчева Милева, специалност финанси
и кредит, експерт-счетоводител, финансист.
Милко Августинов Павлов, специалност счетоводна отчетност.
Мимоза Вутова Влъчкова, специалност счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Мимоза Стоянова Миланова, специалност икономика и организация на вътрешната търговия,
достъп до класифицирана информация.
Наталия Петрова Каменова, специалност
финанси и кредит.
Надежда Коцова Тодорова, специалност счетоводна отчетност.
Надежда Такова Лазарова, специалност финанси и кредит.
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Недка Иванова Петрова, специалност икономика и управление на транспорта, автомобилен
транспорт.
Недко Йорданов Тодоров, специалност управление на стопанските дейности в промишлеността,
финанси и счетоводство.
Недялка Георгиева Йоцова, специалност икономика на промишлеността.
Нели Желева Терзиева, специалност стокознание.
Николай Стоянов Желенски, специалност
планиране на народното стопанство, извършване
на независим финансов одит по международните
счетоводни и одиторски стандарти, оценка на
земеделски земи.
Николинка Стефанова Баракова, специалност
финанси и кредит, оценка на цели държавни и
общински предприятия, международни счетоводни стандарти.
Огняна Христова Танева, специалност счетоводна отчетност, обществени поръчки, международни счетоводни стандарти, данъчно законодателство и данъчно облагане, достъп до
класифицирана информация.
Пенка Александрова Делчева, специалност
организация на производство и управление в
транспорта, оценка на недвижими имоти, оценител на оборотни и дълготрайни активи, достъп
до класифицирана информация.
Пенка Итова Желязкова, специалност счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти.
Пенка Кирилова Стоянова, специалност счетоводна отчетност, икономика и мениджмънт,
оценител на дълготрайни и оборотни материални
активи.
Петко Пенчев Тодоров, специалност счетоводство и контрол.
Петър Илиев Иванов, специалност икономика
на вътрешната търговия.
Петър Николов Петров, специалност икономика и организация, счетоводна отчетност, достъп
до класифицирана информация.
Петър Станимиров Георгиев, специалност
счетоводна отчетност.
Пламен Кимонов Илиев, специалност счетоводство и контрол, право.
Полина Димитрова Кавръкова, специалност
счетоводство и контрол, синдик.
Радка Йорданова Бончева, специалност икономика на промишлеността.
Радка Ненова Николова, специалност икономика, планиране и отчетност на промишлеността
и строителството – средно образование, финансово-счетоводни проблеми.
Радост Александрова Димитрова, специалност
счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Райна Цветанова Кръстева, специалност счетоводство и контрол, квалификация управление
на административната дейност.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице.
Розалина Василева Колева, специалност икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск,
валутни опции, международни разплащания,
извършвани от ТБ.
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Росен Руменов Стоянов, специалност финанси.
Росен Стоянов Костов, специалност икономика, лицензиран оценител на недвижими имоти,
на машини и съоръжения и на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева, специалност счетоводна отчетност, стопанско управление, оценител
на търговски предприятия и вземания.
Росица Георгиева Асенова, специалност икономика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Младенова, специалност
икономика и организация на труда, икономика
на здравеопазването.
Росица Пет рова Мечкарова, специалност
икономика на промишлеността.
Росица Станчева Томова, специалност икономика и организация на труда.
Румен Димитров Любенов, специалност счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Ру м яна Василева Цаканска, специа лност
счетоводство и контрол, здравен мениджмънт.
Р у м я на Верг и лова Начева, спец иа л нос т
ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка
на електронноизчислителна техника.
Румяна Любенова Ценкова, специалност икономика на труда.
Румяна Тодорова Дачева, специалност икономика, планиране и отчетност на промишлеността
и строителството – средно образование.
Румяна Христова Димитрова, специалност
финанси и кредит.
Сашо Христов Николов, специалност икономика и организация на селското стопанство, оценка
на недвижими имоти, оценка на земеделски земи,
оценка на цели държавни и общински предприятия, оценка на други активи (ново и съвременно
българско изкуство, нумизматика, антиквариат,
археологически паметници на културата).
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова,
специалност счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Светослава Радева Георгиева, специалност
икономика и управление на търговията.
Симеон Димитров Митков, специалност счетоводство и контрол.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност счетоводна отчетност.
Снежана Борисова Илиева, специалност счетоводство и контрол.
Снежана Петрова Гелева, съдебно-счетоводни
експертизи.
Снежана Тодорова Петрова, специалност счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова, специалност
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Соня Ангелова Миткова, специалност счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност
счетоводство и контрол, финанси, право.
Стефка Христова Найденова, специалност
управление и икономика на АПП.
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Стоимен Иванов Петков, специалност счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев, специалност счетоводство и контрол.
Стойчо Стоянов Николов, специалност икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев, специалност народностопанско планиране, оценка на машини и съоръжения.
Стоянка Георгиева К ленова, специалност
счетоводна отчетност.
Стоянка Иванова Нетовска, специалност счетоводство и контрол, икономика на търговията.
Стоянка Станкова Йорданова, специалност
икономика на промишлеността.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност
икономика на промишлеността.
Тамара Веселинова Гергова, специалност
счетоводство и контрол.
Таня Велинова Божилова, специалност финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева, специалност маркетинг, счетоводство и контрол.
Татяна Здравкова Стоянова, специалност магистър по икономика, маркетолог, оценител на
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
и на оборотни и дълготрайни активи, експерт по
оценка и акредитация на лечебни заведения за
болнична помощ и диагностично-консултативни
центрове.
Татяна Христова Димитрова, специалност
иконом ика на п ром иш ленос т та, фина нсово
счетоводство, финансов контрол и одиторски
стандарти, търговско право.
К.м.н. Ташо Василев Ташев, специалност
статистика, медицинска статистика, медицинска
информатика и здравен мениджмънт.
Теменужка Христова Караджова, специалност
финанси и кредит.
Тинка Тодорова Маркова, специалност икономика на вътрешната търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова, специалност икономическо планиране, икономическа
журналистика, оценител на търговски предприятия.
Филка Славова Станимирова, специалност
търговия и отчетност в търговията.
Христина Борисова Минева, специалност
счетоводна отчетност.
Христина Иванова Стамова, специалност счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и
общински предприятия, на финансови институции.
Христина Петкова Староманова, специалност
счетоводство и контрол.
Христо Илиев Чамов, специалност счетоводна
отчетност.
Христо Петров Христов, специалност счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Цанка Павлова Харалампиева, специалност
финанси, счетоводство и контрол.
Цветан Николов Лалев, специалност икономика и управление на търговията.
Цветанка Иванова Цанкова-Томова, специалност финанси, технология на каучука и пластмасите, педагог.
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Цветанка Николова Николова, специалност
икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование.
Цонка Николова Гергова, специалност финанси
и кредит, оценител на финансови институции,
банков финансов анализ, вътрешен контрол.
Юлия Георгиева Янкова, специалност счетоводство и контрол.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност
икономика и управление на търговията.
Юлка Георгиева Дянкова, специалност счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Янка Жел язкова Деми рева, специа лност
статистика, оценка на търговски предприятия.
Янка Първанова Александрова, специалист
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Я н к а Паск а лева Ча л ъкова, спец иа л нос т
икономика на промишлеността, международни
счетоводни стандарти.
Ясен Петров Стефанов, специалност счетоводство и контрол, вътрешен одит в публичния
сектор, достъп до класифицирана информация.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Александър Евлогиев Николов, специалност
международни икономически отношения, специалност автоматизация и комплексна механизация
на машиностроенето.
Александър Иванов Кюркчиев, специалност
математика, специализация: статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и
промили върху цени и задължения.
Александър Симеонов Александров, специалност счетоводство и контрол, финанси, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, разработ
ване на проекти по програми на ЕС.
Анастасия Тиколова Тодорова, специалност
икономика на промишлеността.
Ангел Харизанов Ковачев, специалност счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Анета Евгениева Янкова, специалност управление и планиране на народното стопанство,
специализация организация и технология на държавния финансов контрол, оценка на счетоводни
и финансови експертизи.
Анета Крумова Михайлова, специалност финанси и кредит.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
Анна Иванова Петрова-Драгнева, специалност
счетоводство и контрол, финанси, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи, разработване
на проекти по програми на ЕС.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, специалност финанси, данъчна и митническа администрация, оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
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А нтони я Димит рова Фака лийска, специалност финанси и кредит, оценител на цели
държавни и общински предприятия, земеделски
земи, достъп до класифицирана информация.
Атанас Петров Аргиров, специалност икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Беки Давид Ашер, специалност организация
на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински
предприятия, на финансови институции.
Биляна Демирева Демирева, специалност
счетоводство и контрол, икономика – бизнес
администрация, специалист по маркетинг.
Богданка Луканова Иванова, специалност
управление на бизнеса.
Божидар Георгиев Кънев, специалност счетоводна отчетност, бизнес мениджмънт, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи.
Б орис Ас енов К араб е л ь ов, спец иа л но с т
счетоводство и контрол, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Борислав Димитров Божинов, специалност
публична администрация – данъчна администрация, оценител на недвижими имоти, вътрешен одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски, специалност статистика, достъп до класифицирана информация.
Боян Василев Френкев, специалност стопанско у правление, специа лност маркетинг,
икономика на интелектуалната собственост.
Валентин Генчев Гетов, специалност управление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Ва лен т и н Ем и лов А н г елов, спец иа л нос т
счетоводство и контрол.
Валентин Радославов Тодоров, специалност:
икономика и управление в транспорта, специализация международен транспорт.
Валентина Иванова Боянова, специалност
икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов, специалност икономика на т ърговията, валу тен и митнически
контрол, финанси и счетоводство.
Валери Христов Христов, специалност организация на производството и управление в
транспорта.
Ваня Великова Григорова, специалност счетоводство и контрол.
Ва н я Д и м и т р ова Пе т р ова , спец и а л но с т
икономика и управление на търговията, международни икономически отношения, право,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, на цели държавни и общински предприятия, достъп до класифицирана
информация.
Ваня Радославова Рачева, специалност счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев, специалност
външна търговия.
Васил Иванов Вутов, специалност публична
админист раци я – у правление на европейск и
проекти, застрахователно дело.
Василка Борисова Анастасова, специалност
икономика на промишлеността.
Васко Крумов Ефремов, специалност счетоводна отчетност.
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Величка Георгиева Томова, специалност счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Венелин Борисов Томов, специалност счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност
финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Венцислав Димитров Божков, специалност
счетоводство и контрол, стопанско управление.
Вера Николова Коларова, специалност икономика и управление на търговията, квалификация
икономист-търговец.
Веселина Георгиева Попова, специалност
икономика – бизнес администрация, оценка на
търговски предприятия и на инвестиционни
проекти.
Виктория Младенова Митова, специалност
финанси.
Виктория Чавдарова Цекова, специалност
стопанско управление.
Виолета Димитрова Младенова, специалност
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова, специалност
счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова, специалност
счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност
счетоводство и контрол.
Виолетка Стоянова Стойкова, специалност
счетоводство и контрол.
Владимир Иванов Владинов, специалност фин.
кред. застр. дело, оценител на недвижими имоти.
Галина Бориславова Иванова, специалност
психология, туризъм.
Галина Ефтимова Ганева, специалност управление и планиране, експерт по счетоводни и
финансово-ценови експертизи, достъп до класифицирана информация.
Галина Цветкова Цакова-Денчева, специалност
икономика и организация на труда, счетоводство
и контрол.
Гана Александрова Богданова, специалност
счетоводна отчетност, експерт по счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
оценител на инвестиционен проект.
Георги Ганов Иванов, специалност икономика
и организация на вътрешната търговия, финанси
на предприятията, международни икономически
отношения.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност
финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни
организации.
Георги Николов Календеров, специалност
маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Захариев, специалност икономика и управление на транспорта, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Троцки Малев, специалност икономика на сигурността и отбраната – финанси и
счетоводство на въоръжените сили, финансовосчетоводна и правна дейност на фирмите, достъп
до класифицирана информация.
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Георги Ценов Тарльовски, специалност организация на производството и управление в
промишлеността.
Григор Димитров Григоров, специалност
икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова, специалност
статистика, цени и ценообразуване, съдебносчетоводни експертизи, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, вътрешен контрол
и вътрешен одит, одит в общините.
Даня Николова Иванова, специалност счетоводна отчетност.
Деляна Георгиева Ковачева-Нейкова, специалност управление на териториални системи, право,
международно икономическо сътрудничество,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
на недвижими имоти.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност
икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова, специалност
счетоводство и контрол.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност счетоводна отчетност.
Дими т ър К ири лов Ра донов, специа лност
счетоводство и контрол.
Димит ър Тодоров Милушев, специалност
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Димитър Тонов Нейков, специалност стопанска логистика, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Димчо Атанасов Борисов, специалност финанси и кредит, икономика на транспорта, автотехническа експертиза.
Добринка Добромирова Павлова, специалност
счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов, специалност
икономика на труда, достъп до класифицирана
информация.
Евгения Иванова Сматракалева, специалност
счетоводство и контрол.
Екатерина Йорданова Аргирова, специалност
счетоводна отчетност, дипломиран одитор.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска,
специалност икономика на външната търговия,
достъп до класифицирана информация.
Елена Йорданова Митева, специалност маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни
и финансово -ценови експер т изи, оценка на
недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Елена Петрова Иванова, специалност икономика, планиране и отчетност на търговията
и МТС, специализация счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова, специалност счетоводство и контрол.
Елица Асенова Маркова, специалност счетоводна отчетност, подготовка, разработка и
управление на проекти, финансирани от ЕС,
МСС, съдебно-счетоводни експертизи.
Елисавета Владова Асенова, специалност
икономика и организация на труда, оценител на
търговски предприятия.
Емил Върбанов Томов, специалност организация на производство и управление в промишлеността.
Д-р Емил Емилов Митов, специалност стопанско управление – стратегическо управление.
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Емилия Александрова Ганева, специалност
счетоводство и контрол.
Емилия Бонева Стоянова, специалност счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти,
оценка на търговски предприятия.
Емилия Стоянова Захариева, специалност
счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева, специалност икономика и организация на вътрешната търговия.
Жулиета Страшимирова Господинова, специалност икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Златка Танева Добрева, специалност икономика на вътрешната търговия, оценител на
земеделск и земи, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Зорка Костадинова Георгиева, специалност
счетоводна отчетност.
Зорница Николаева Иванова, специалност
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова, специалност
маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни
експертизи.
Ива Спасова Вълкова, специалност икономика
и управление на селското стопанство, оценител
на цели държавни и общински дружества, недвижими имоти.
Ивайло Василев Стоянов, специалност финанси, стопанско управление и администрация.
Ивайло Петков Узунов, специалност счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.
Иван Борисов Вутов, специалност икономика
на труда, санитарен инспектор.
Иван Георгиев Арнаутски, специалност машинна обработка.
Иван Димитров Петров, специалност икономика на труда и социално дело.
Иван Петров Йонов, специалност счетоводна
отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков, специалност счетоводна
отчетност, икономика, организация и управление
на промишленото производство.
Иван Христов Узунов, специалност финанси и
кредит, специалност счетоводство на селското и
горското стопанство, специализация мениджмънт
и маркетинг на малка фирма и средно предприятие, достъп до класифицирана информация.
Ивана Минчева Христова, специалност икономика и управление на промишлеността, промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на земеделски земи.
Иванка Костадинова Мишева, специалност
финанси и кредит, експерт по финансово-счетоводни проблеми.
Иво Любомиров Димов, специалност финанси,
оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки, специалност счетоводство и контрол.
Илина Иванова Савчева, специалност икономика на сигурността и отбраната, инженерхимик, фелдшер.
Илия Стефанов Алексиев, специалност народностопанско планиране.
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Илка Нецова Георгиева, специалност счетоводство и контрол.
Илонна Тодорова Богданова-Георгиева, специалност икономика и организация на труда,
пенсии.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова,
специалност социално-икономическо планиране, обществени поръчки, счетоводна и данъчна
уредба.
Искра Асенова Айвазова, специалност, икономика и организация на селското стопанство,
основи на мениджмънта.
Искра Драганова Върбанова-Цанова, специалност планиране, МНТВО на фирмите, оценител на търговски предприятия и вземания,
машини и съоръжения, финансови активи и
финансови институции, права на интелектуална
и индустриална собственост и др., фактически
отношения, недвижими имоти.
Йонина Иванова Донова, специалност публични финанси, квалификация фирмено счетоводство, финансови отчети на предприятия
и одит.
Йорданка Павлова Лазарова, специалност
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка Стойнева Канова, специалност
икономика и организация на МТС, фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Йосиф Михаил Арие, специалност финанси
и кредит.
Катерина Атанасова Михова, специалност
икономика на вътрешната търговия, горско стопанство, достъп до класифицирана информация.
Кирил Василев Будинов, специалност маркетинг, технология на живот. хран. продукти,
консерв. и общ. хранене.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност
счетоводна отчетност.
Красимира Георгиева Костова, специалност
счетоводство и контрол. одитор на системи за
управление на качеството.
Красимира Методиева Коцева, специалност
икономика на т ъргови ята и промишленост
та – средно икономическо.
Красимира Цветкова Горянова, специалност
икономика и организация на труда.
Кристена Илиева Божилова, специалност финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.
Констанца Иванова А лександрова, специалност финанси и кредит, държавен финансов
контрол.
Костадин Златанов Костадинов, специалност финанси, оценка на недвижими имоти
и земеделски земи, достъп до класифицирана
информация.
Кънчо Аркадиев Николов, специалност организация на производството и управление в
промишлеността.
Любомир Бонов Бонев, специалност социално-икономическо планиране, оценител на
недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Петров Герджиков, специалност
международни икономически отношения, специалност т ранспортно ст роителство – пътно
строителство, оценка на недви ж ими имоти,
търговски предприятия.
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Лидия Георгиева Савкова, специалност икономика, счетоводна отчетност.
Лидия Петрова Лазарова-Атева, специалност
счетоводна отчетност, МСС, международни стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
Лилия Наньова Гикова, специалност икономика и отчетност на търговията и промишлеността, данъци и данъчно облагане на фирми и
физически лица.
Людмила Недялкова Колева, специалност
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Малинка Атанасова Димитрова, специалност
икономика на промишлеността, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Маргарита Методиева Георгиева, специалност
счетоводна отчетност.
Маргарита Ценова Костова, специа лност
икономика и управление на индустрията, оценка на цели държавни и общински предприятия,
недвижими имоти, финансови институции, права
на интелектуална и индустриална собственост.
Мариана Георгиева Шебова, специалност икономика и организация на вътрешната търговия.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева, специалност счетоводство и контрол, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи,оценител на
цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Марийка Стефанова Цолачева, специалност
интелектуална собственост, финанси и счетоводство, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова, специалност
народностопанско планиране.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова, специалност икономика и управление на промишлеността,
интелектуална собственост, право.
Мария Атанасова Макавеева, специалност
икономика на транспорта.
Мария Жорова Лалева-Гуевска, специалност
икономика и управление на селското стопанство,
оценител на недвижими имоти, на цели държавни
и общински предприятия.
Мария Иванова Чочева-Тончева, специалност
счетоводна отчетност, оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Мария Кирилова Костова, специалност социално-икономическо планиране.
Мария Петрова Колева, специалност финанси
и кредит, право.
Марко Петров Терзийски, специалност счетоводна отчетност.
Мая А нгелова Петрова, специалност финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен
консултант.
Меглена Петрова Желенска, специалност маркетинг и мениджмънт, специалност счетоводство
и контрол.
Миглена Антонова Павлова, специалност счетоводство и контрол, независим финансов одит,
достъп до класифицирана информация.
Миглена Петкова Стамболиева, специалност
международни икономически отношения, право,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
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Милвена Асенова Стоичкова, специалност
счетоводство и контрол.
Милка Славчева Милева, специалност финанси
и кредит, експерт-счетоводител, финансист.
Мимоза Вутова Влъчкова, специалност счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Михаела Любомирова Йоргова, специалност
икономика на промишлеността.
Наталия Петрова Каменова, специалност
финанси и кредит.
Надежда Коцова Тодорова, специалност счетоводна отчетност.
Надежда Такова Лазарова, специалност финанси и кредит.
Недка Иванова Петрова, специалност икономика и управление на транспорта, автомобилен
транспорт.
Недко Йорданов Тодоров, специалност управление на стопанските дейности в промишлеността,
финанси и счетоводство.
Недялка Георгиева Йоцова, специалност икономика на промишлеността.
Николай Георгиев Цонев, специалност икономика и управление на транспорта, оценка
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
търговски предприятия, финансови активи и
финансови институции, права на интелектуална
и индустриална собственост, земеделски земи и
подобренията върху тях.
Николай Недков Тодоров, специалност икономика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Желенски, специалност
планиране на народното стопанство, извършване
на независим финансов одит по международните
счетоводни и одиторски стандарти, оценка на
земеделски земи.
Пенка Кирилова Стоянова, специалност счетоводна отчетност, икономика и мениджмънт,
оценител на дълготрайни и оборотни материални
активи.
Петко Пенчев Тодоров, специалност счетоводство и контрол.
Петър Илиев Иванов, специалност икономика
на вътрешната търговия.
Петър Любенов Брънеков, специалност ДСТ,
квалификация електроинженер.
Петър Николов Петров, специалност икономика и организация, счетоводна отчетност, достъп
до класифицирана информация.
Петя Васкова Христова, специалност международни икономически отношения, маркетинг.
Пламен Кимонов Илиев, специалност счетоводство и контрол, право.
Радка Йорданова Бончева, специалност икономика на промишлеността.
Радка Ненова Николова, специалност икономика, планиране и отчетност на промишлеността
и строителството – средно образование, финансово-счетоводни проблеми.
Радост Александрова Димитрова, специалност
счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Райна Цветанова Кръстева, специалност счетоводство и контрол, квалификация управление
на административната дейност.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност
счетоводство и контрол.
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Розалина Василева Колева, специалност икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск,
валутни опции, международни разплащания,
извършвани от ТБ.
Росен Руменов Стоянов, специалност финанси.
Росен Стоянов Костов, специалност икономика, оценител на недвижими имоти, на машини
и съоръжения и на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева, специалност счетоводна отчетност, стопанско управление, оценител
на търговски предприятия и вземания.
Росица Владимирова Шонева, специалност ел.
снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител
на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност.
Росица Георгиева Асенова, специалност икономика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Младенова, специалност
икономика и организация на труда, икономика
на здравеопазването.
Росица Станчева Томова, специалност икономика и организация на труда.
Румен Димитров Любенов, специалност счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Димитров Цачев, специалност икономика и организация на труда, оценител на недвижими
имоти, цели държавни и общински предприятия,
достъп до класифицирана информация.
Доц. Румяна Любомирова Бресничка, специалност организация на производството и управление
в промишлеността, оценител на търговски марки
и промишлени образци.
Румяна Христова Димитрова, специалност
финанси и кредит.
Р у м я на Верг и лова Начева, спец иа л нос т
ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка
на електронноизчислителна техника.
Сашо Христов Николов, специалност икономика и организация на селското стопанство,
оценка на недвижими имоти, земеделски земи,
цели държавни и общински предприятия, други
активи (ново и съвременно българско изкуство,
нумизматика, антиквариат, археологически паметници на културата).
Светослава Радева Георгиева, специалност
икономика и управление на търговията.
Симеон Ананиев Ананиев, специалност икономика на транспортна фирма, счетоводство и
контрол, достъп до класифицирана информация.
Симеон Димитров Митков, специалност счетоводство и контрол.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност счетоводна отчетност.
Снежана Борисова Илиева, специалност счетоводство и контрол.
Снежана Тодорова Петрова, специалност счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова, специалност
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Соня Ангелова Миткова, специалност счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
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Софрони Георгиев Атанасов, специалност
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност
счетоводство и контрол, финанси, право.
Стефан Иванов Мирински, специалност прогнозиране и планиране, оценка на недвижими
имоти, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Стоимен Иванов Петков, специалност счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев, специалност счетоводство и контрол.
Стойчо Стоянов Николов, специалност икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев, специалност народностопанско планиране, оценка на машини и съоръжения.
Стоянка Иванова Нетовска, специалност счетоводство и контрол, икономика на търговията.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност
икономика на промишлеността.
Тамара Веселинова Гергова, специалност
счетоводство и контрол.
Таня Велинова Божилова, специалност финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева, специалност маркетинг, счетоводство и контрол.
Татяна Здравкова Стоянова, специалност магистър по икономика, маркетолог, оценител на
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
експерт по оценка и акредитация на лечебни
заведения за болнична помощ и диагностичноконсултативни центрове.
Татяна Иванова Илева, специалност икономика
на промишлеността, оценител на търговски предприятия и вземания, разработване и управление
на проекти, финансирани от ЕС.
Татяна Христова Димитрова, специалност
иконом ика на п ром иш ленос т та, фина нсово
счетоводство, финансов контрол и одиторски
стандарти, търговско право.
Теменужка Христова Караджова, специалност
финанси и кредит.
Тинка Тодорова Маркова, специалност икономика на вътрешната търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова, специалност икономическо планиране, икономическа
журналистика, оценител на търговски предприятия.
Филка Славова Станимирова, специалност
търговия и отчетност в търговията.
Христина Иванова Стамова, специалност счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и
общински предприятия, на финансови институции.
Христина Петкова Староманова, специалност
счетоводство и контрол.
Христо Иванов Стоянов, специалност техника и технология на текстила и облеклото, специализация финансов мениджмънт, оценка на
машини и съоръжения сертификат – обучение
за автоексперти.
Христо Илиев Чамов, специалност счетоводна
отчетност.
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Цветан Николов Лалев, специалност икономика и управление на търговията.
Цветанка Василева Карабельова, специалност
финанси, оценка на недвижими имоти.
Цонка Николова Гергова, специалност финанси
и кредит, оценител на финансови институции,
банков финансов анализ, вътрешен контрол.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност
икономика и управление на търговията.
Юлка Георгиева Дянкова, специалност счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Янка Жел язкова Деми рева, специа лност
статистика, оценка на търговски предприятия.
Я н к а Паск а лева Ча л ъкова, спец иа л нос т
икономика на промишлеността, международни
счетоводни стандарти.
Янка Първанова Александрова, специалист
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Ясен Петров Стефанов, специалност счетоводство и контрол, вътрешен одит в публичния
сектор, достъп до класифицирана информация.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Александър Иванов Кюркчиев, специалност
математика, специализация статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и
промили върху цени и задължения.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Анета Евгениева Янкова, специалност управление и планиране на народното стопанство,
специализация организация и технология на държавния финансов контрол, оценка на счетоводни
и финансови експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
Антония Димитрова Факалийска, специалност
финанси и кредит, оценител на цели държавни и
общински предприятия, земеделски земи, достъп
до класифицирана информация.
Биляна Демирева Демирева, специалност
счетоводство и контрол, икономика – бизнес
администрация, специалист по маркетинг.
Валентин Генчев Гетов, специалност управление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров, специалност
икономика и управление в транспорта, международен транспорт.
Валери Ганчев Пелов, специалност икономика
на търговията, валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Христов Христов, специалност организация на производството и управление в
транспорта.
Ваня Великова Григорова, специалност счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова, специалност икономика и управление на търговията, счетоводство
и контрол, МИО, право оценка на права на интелектуална и индустриална собственост, цели
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държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
достъп до класифицирана информация.
Васил Иванов Вутов, специалност публична
админист раци я – у правление на европейск и
проекти, застрахователно дело.
Васко Крумов Ефремов, специалност счетоводна отчетност.
Венелин Борисов Томов, специалност счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност
финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Вера Николова Коларова, специалност икономика и управление на търговията.
Веселина Георгиева Попова, специалност
икономика – бизнес администрация, оценка на
търговски предприятия, инвестиционен проект.
Виолета Димитрова Младенова, специалност
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова, специалност
счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност
счетоводство и контрол.
Гана Александрова Богданова, специалност
счетоводна отчетност, експерт по счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
оценител на инвестиционен проект.
Георги Ганов Иванов, специалност икономика
и организация на вътрешната търговия, финанси
на предприятията, международни икономически
отношения.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност
финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни
организации.
Григор Димитров Григоров, специалност
икономика на вътрешната търговия.
Даня Николова Иванова, специалност счетоводна отчетност.
Д иа на Ц ве т кова Хрис т ова, спец иа л нос т
електронна т-ка ППМЕ, оценител на машини
и съоръжения.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност
икономика и управление на търговията.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност счетоводна отчетност.
Дими т ър К ири лов Ра донов, специа лност
счетоводство и контрол.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност икономика на съобщенията.
Димит ър Тодоров Милушев, специалност
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска,
специалност икономика на външната търговия,
достъп до класифицирана информация.
Елена Йорданова Митева, специалност маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни
и финансово -ценови експер т изи, оценка на
недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Елена Петрова Павлова, специалност счетоводство и контрол.
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Елисавета Владова Асенова, специалност
икономика и организация на труда, оценител на
търговски предприятия.
Емил Върбанов Томов, специалност организация на производство и управление в промишлеността.
Емилия Бонева Стоянова, специалност счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти,
оценка на търговски предприятия.
Емилия Тодорова Милушева, специалност икономика и организация на вътрешната търговия.
Жулиета Страшимирова Господинова, специалност икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Златка Танева Добрева, специалност икономика на вътрешната търговия, оценител на
земеделск и земи, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Зорница Николаева Иванова, специалност
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Иван Димитров Петров, специалност икономика на труда и социално дело.
Иван Петров Йонов, специалност счетоводна
отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков, специалност счетоводна
отчетност, икономика, организация и управление
на промишленото производство.
Иван Христов Узунов, специалност финанси
и кредит, специалност счетоводство на селското и горското стопанство, специализация:
мениджмънт и маркетинг на малка фирма и
средно предприятие, достъп до класифицирана
информация.
Илия Стефанов Алексиев, специалност народностопанско планиране.
Илка Нецова Георгиева, специалност счетоводство и контрол.
Искра Драганова Върбанова-Цанова, специалност планиране, МНТВО на фирмите, оценител
на търговски предприятия и вземания, машини
и съоръжения, финансови активи и финансови
институции, права на интелектуална и индустриална собственост и др. фактически отношения,
недвижими имоти.
Йорданка Павлова Лазарова, специалност
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка Стойнева Канова, специалност
икономика и организация на МТС, фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Кирил Василев Будинов, специалност маркетинг, технология на живот. хран. продукти,
консерв. и общ. хранене.
Красимира Цветкова Горянова, специалност
икономика и организация на труда.
Кристена Илиева Божилова, специалност финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.
Лазарина Николова Койчева, специалност
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
Лиляна Петрова Райкова, специалност икономика на промишлеността.
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Любомир Петров Герджиков, специалност
международни икономически отношения, специалност транспортно строителство – пътно
строителство, оценка на недви ж ими имоти,
търговски предприятия.
Людмила Недялкова Колева, специалност
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Мариана Иванова Чапарова, специалност
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Мариета Р у менова Най денова-Георг иева,
специалност счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, цели
предприятия, дялове и акции от капитала им.
Марийка Тодорова Николова, специалност
народностопанско планиране.
Мария Иванова Чочева-Тончева, специалност
счетоводна отчетност, оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Меглена Петрова Желенска, специалност
маркетинг и мениджмънт, специалност счетоводство и контрол.
Миглена А нтонова Павлова, специалност
счетоводство и контрол, независим финансов
одит, достъп до класифицирана информация.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност
счетоводство и контрол.
Михаела Любомирова Йоргова, специалност
икономика на промишлеността.
Наталия Петрова Каменова, специалност
финанси и кредит.
Нели Желева Терзиева, специалност стокознание.
Николай Недков Тодоров, специалност икономика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Желенски, специалност
планиране на народното стопанство, извършване
на независим финансов одит по международните
счетоводни и одиторски стандарти, оценка на
земеделски земи.
Пенка Александрова Делчева, специалност
организация на производство и управление в
транспорта, оценка на недвижими имоти, оценител на оборотни и дълготрайни активи, достъп
до класифицирана информация.
Петър Илиев Иванов, специалност икономика
на вътрешната търговия.
Петър Николов Петров, специалност икономика и организация, счетоводна отчетност, достъп
до класифицирана информация.
Петко Пенчев Тодоров, специалност счетоводство и контрол.
Радко Иванов Чапаров, специалност технология на металите, оценка на машини и съоръжения
в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията, общественото
хранене и транспорта, достъп до класифицирана
информация.
Росен Руменов Стоянов, специалност финанси.
Росица Боянова Георгиева, специалност счетоводна отчетност, стопанско управление, оценител
на търговски предприятия и вземания.
Росица Станчева Томова, специалност икономика и организация на труда.
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Румен Димитров Любенов, специалност счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Р у м я на Верг и лова Начева, спец иа л нос т
ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка
на електронно-изчислителна техника.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова,
специалност счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Светослава Радева Георгиева, специалност
икономика и управление на търговията.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност счетоводна отчетност.
Снежана Тодорова Пет рова, специалност
счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова, специалност
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Соня Ангелова Миткова, специалност счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност
счетоводство и контрол, финанси, право.
Стойчо Стоянов Николов, специалност икономика на вътрешната т ъргови я, дост ъп до
класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев, специалност народностопанско планиране, оценка на машини и съоръжения.
Таня Велинова Божилова, специалност финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева, специалност маркетинг, счетоводство и контрол.
Татяна Здравкова Стоянова, специалност
магистър по икономика, маркетолог, оценител
на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оборотни и дълготрайни активи, оценка и
акредитация на лечебни заведения за болнична
помощ и диагностично-консултативни центрове.
Тинка Тодорова Маркова, специалност икономика на вътрешната търговия.
Христо Иванов Стоянов, специалност техника и технология на текстила и облеклото,
специализация финансов мениджмънт, оценка на
машини и съоръжения, сертификат – обучение
за автоексперти.
Цветан Николов Лалев, специалност икономика и управление на търговията.
Ц вет ол юб Лазаров Па влов, спец иа л нос т
радио- и телевизионна техника, специалност
фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на
машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни
активи, сертификат: европейски компютърен
сертификат – експерт, достъп до класифицирана
информация.
Цонка Николова Гергова, специалност финанси и кредит, банков финансов анализ, вътрешен
контрол, оценител на финансови институции.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност
икономика и управление на търговията.
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Юлка Георгиева Дянкова, специалност счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Янка Първанова Александрова, специалист
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Янка Жел язкова Деми рева, специа лност
статистика, оценка на търговски предприятия.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Аделина Иванова Михайлова, специалност
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения.
Адриана Николаева Джокова, специалност
промишлено и гражданско строителство-технология, оценка на недвижими имоти.
А лбена Георгиева Кръстева, специалност
инженерна химия.
А лекс а н д р е т а Н и колаева Вър ба н човск а ,
специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими
имоти.
Александър Василев Пенев, специалност промишлено и гражданско строителство.
Александър Велков Гоцев, специалност топлотехника.
Александър Евлогиев Николов, специалност
автоматизация и комплексна механизация на
машиностроенето, специалност международни
икономически отношения.
Алекси Атанасов Чиликов, специалност механ.
уредостроене, оценител на интелектуална и индустриална собственост, машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето, специалното
производство, приборите и средствата за автоматизация, електронната промишленост, леката
и тежката промишленост.
Анастас Русков Русков, специалност геодезия,
фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти.
Анастасия Иванова Бошнакова, специалност
архитектура, промишлено и гражданско строителство – конструкции, опазване на паметниците
на културата.
Анастасия Райкова Белопитова, специалност
промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Анастасия Славчева Костова, специалност
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Анатоли Евгениев Михайлов, специалност ел.
централи и мрежи.
Ангел Димитров Илиев, специалност геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
недвижими имоти.
Ангелина Димитрова Маринова, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Андрей Страхилов Герасимов, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева, специалност промишлено и гражданско строителство,
оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
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Анета Добрева Зеринова, специалност промишлена топлотехника, технология на заведения за обществено хранене, комунално-битово
обслужване и сгради за търговия.
А нтоанела Дончева Цу кева, специа лност
промишлено строителство – конструкции, конструкции на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева,
специалност технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини и
съоръжения, активи.
Антоанета Василева Христова, специалност
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Иванова Донова, специалност земеустройство, технически дейности при прилагане
на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ.
Антон Михайлов Михайлов, специалност химическа технология на дървесината, икономика,
организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и др. фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
Антони Вълков Запрянов, специалност машинен инженер, военен инженер по експлоатация
на автотранспортната техника, достъп до класифицирана информация.
Анушка Георгиева Момчилова, специалност
промишлена топлотехника.
Апостол Йорданов Ангелов, специалност двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето, металообработващата промишленост и транспорта.
Атанас Георгиев Черпоков, специалност водоснабдяване и канализация.
Атанас Димитров Атанасов, специалност изчислителна техника, автотехническа експертиза,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Атанас Илиев Желязков, специалност двигатели с вътрешно горене, оценител на цели
държавни и общински предприятия, на машини
и съоръжения.
Атанас Михайлов Орозов, специалност земеустройство.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност
технология на машиностроенето, застрахователно
и социално дело, ефективно управление на промишленото предприятие.
Беатриче Еленкова Христова, специалност
геодезия, фотограм. и картография.
Богомил Георгиев Лазаров, специалност технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
Божидар Христов Дончев, специалност транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова, специалност технология на машиностроенето и металорежещите машини, топлинен счетоводител.

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

Бойко Белчев Колев, специалност уредостроене, оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев, специалност технология и организация на жп транспорт, оценител на
оборотни и дълготрайни активи, автотехническа
експертиза.
Борис Борисов Стамболиев, специа лност
архитектура.
Борис Константинов Борисов, специалност
геодезия, фотограм. и картография.
Борис Любомиров Станчев, специа лност
архитектура.
Борислав Георгиев Попов, специалност горско стопанство, квалификация оценка на гори и
на земи в горския фонд, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Борислав Младенов Савов, специалност земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Бранимир Светослав Костов, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Валентин Димитров Пунчев, специалност
горско стопанство, лицензиран за упражняване
на частна лесовъдска практика.
Валентин Лозанов Лозев, специалност машинен инженер.
Ва лен т и н Рачев С и меонов, спец иа л нос т
пътно строителство, достъп до класифицирана
информация.
Валентина Маринова Шишкова, специалност
геодезия, фотограметрия и картография, оценител на земеделски земи, дейности по кадастъра.
Валентина Стефанова Николова, специалност
технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини и съоръжения,
достъп до класифицирана информация.
Валя Стефанова Петрова, специалност транспортно строителство, икономика на транспортна
фирма, пълна проектантска правоспособност по
части конструктивна, организация и изпълнение
на строителството, технически контрол по инвестиционни проекти.
Ваня Димитрова Велянова, специалност технология на металите, патентно дело, оценител в
областта на изобретенията и полезните модели,
търговски марки и промишлени образци.
Ваньо Янков Николов, специалност водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
оценител на недвижими имоти.
Васил Николаев Николов, специалност ел.
снабдяване на промишлени предприятия, оценител на машини и съоръжения, държавни и
общински предприятия.
Васил Николов Василев, специалност промишлено и гражданско строителство – технология,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Васил Стефанов Михайлов, специалност промишлено и гражданско строителство.
Васил Стоянов Керемидарски, специалност
ел. централи и мрежи.
Василка Богданова Дамянова, специалност
строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вася Иванова Германова, специалност машинен инженер – хидравлични машини, патентно
дело, оценител на интелектуална и индустриална
собственост.
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Велислава Лозанова Борисова-Тодорова, специалност геодезия, фотограм. и картография,
оценител на недвижими имоти.
Велимир Евстатиев Златарев, специалност
технология на металите.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева, специалност
геодезия, фотограм. и картография, оценител на
недвижими имоти.
Венцеслав Михайлов Бобев, специалност металургия на черните метали и леярство, валцуване
на металите, новости в прокатното производство.
Венцислав Кирилов Другански, специалност
двигатели с вътрешно горене.
Вера Евтимова Профирова, специалност машиностроителни технологии и производствена
техника, оценител на машини и съоръжения,
експерт – оценител на дълготрайни и оборотни
материални активи.
Вера Маринова Ахмакова, специалност промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Веселин Валентинов Люцканов, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веска Бориславова Тодорова, специалност
машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, оценка на машини и съоръжения,
недвижими имоти.
Виолета Върбанова Шентова, специалност
механично уредостроене, специализация: металорежещи машини и технологични процеси
за студена обработка на металите, патентно
дело, оценка на интелектуална и индустриална
собственост.
Виолета Михайлова Гемкова, специалност
промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност
счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Тенева, специалност промишлена топлотехника, банков мениджмънт, корпоративни финанси, оценител на цели държавни
и общински предприятия, машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето, международни
финанси, финансов и кредитен анализ, маркетинг
и мениджмънт.
Владимир Костов Господинов, специалност
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Владимир Маринов Маринов, специалност
автоматика и телемеханика, експерт – оценител
на МПС, оценител на машини и съоръжения.
Габриела Любомирова Семова-Колева, специалност архитектура, консервация на исторически
градове и сгради, икономика, организация и
счетоводство.
Галина Петкова Главчева, специалност архитектура, оценител на недвижими имоти.
Га н к а Пе т кова К арачо ба нова-А вра мова,
специалност хидромелиоративно строителство.
Георги Андонов Георгиев, специалност хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Борисов Таков, специалност експлоатация на свързочната техника, достъп до класифицирана информация.
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Георги Димитров Грънчовски, специалност
земеустройство, оценител на земеделски земи,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях, дейности
по кадастъра и имотния регистър.
Георги Коста динов Йон чев, специа лност
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Георги Маринов Маринов, специалност техническите средства на ГСМ, оценка на машини
и съоръжения.
Ге о р г и Н е й ч е в К а ц а р о в , с п е ц и а л н о с т
ВИК – мрежи и съоръжения.
Георги Стоянов Джоргов, специалност геодезия и картография.
Д-р Георги Сълев Сачански, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Даниела Янчева Анталавичева, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Дарина Любомирова Гализова, специалност
архитектура.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, мрежи и съоръжения.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева,
специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Детелин Петков Ганчев, специалност двигатели с вътрешно горене.
Деян Великов Попов, специалност геодезия,
фотограм. и картография, достъп до класифицирана информация.
Д иа на Ц ве т кова Хрис т ова, спец иа л нос т
електронна т-ка ППМЕ, оценител на машини
и съоръжения.
Димитринка Борисова Милевска, специалност
технология на шевното производство.
Димитринка Христова Симеонова, специалност промишлено и гражданско строителство,
оценител на недвижими имоти.
Димитър Георгиев Симеонов, специалност
промишлена топлотехника.
Димитър Маламов Хабов, специалност ел.
снабдяване и ел. обзавеждане на промишленост
та, на транспорта, достъп до класифицирана
информация.
Дими т ър Николов Бузяков, спец иа лност
промишлено и гражданско строителство, организация на производството и управление в строителството, оценител на машини и съоръжения,
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Димитър Пеев Димитров, специалност танкови войски – технически, КЩ, инженерно-техническа, АБТТ, оценител на електро- и радиооборудване, достъп до класифицирана информация.
Димитър Петров Петев, специалност радио- и
телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев, специалност технология на машиностроене, оценка на машини
и съоръжения.
Димчо Славев Пиралков, специалност двигатели с вътрешно горене.
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Д-р Добрин Маринов Диков, специалност
радиотехника и телевизионна техника, достъп
до класифицирана информация, автоматизирани системи за обработка на информация и
управление.
Добрина Стефанова Ченева, специа лност
геодезия, фотограм. и картография, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Донета Божкова Божкова, специалност промишлено и гражданско строителство, фирмено
счетоводство, оценител на недвижими имоти,
ОВОС, стандартизация.
Евгений Николаев Гацов, специалност архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгения Кръстева Табова, специалност автоматика и телемеханика, патентен специалист,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евгения Филипова Киселинова, специалност
транспортно строителство – пътно строителство,
оценка на недвижими имоти.
Евдокия Кирилова Димитрова, специалност
промишлена електротехника, програмист.
Екатерина Лулчева Терзиева, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Елена Ботьова Христова, специалност подвижен железопътен състав, оценка на машини
и съоръжения.
Елена Гьорева Русева, специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти.
Елеонора Емилова Вълева, специалност водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Ели Кирилова Симова, специалност водоснабдяване и канализация.
Елисавета Георгиева Лазарова, специалност
подемно-трансп. строителни машини и системи,
счетоводство.
Елияна Димитрова Христова, специалност
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, оценител на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металорежещите
машини.
Емил Асенов Стефанов, специалност строителство и архитектура, оценка на недвижими
имоти.
Емил Любомиров Събев, специалност строителство на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Емил Тодоров Соколов, специалност машини
и апар. за хим. и хран. промишленост.
Емилия Антова Петрова, специалност общо
машиностроене и уредостроене, оценка на машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни
активи.
Емилия Цветанова Михайлова, специалност
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Жанета Томова Стоянчева, специалност хидромелиоративно строителство.
Ж ивко Здравков Мартинов, специа лност
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, достъп до класифицирана информация.
Зорка Николова Василева, специалност ел.
снабдяване и ел. обзавеждане, патентно дело,
достъп до класифицирана информация.
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Ива Дамянова Урумова, специалност промишлена топлотехника.
Ивайло Николов Димитров, специалност
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
правоспособност за изв. на дейности по кадастъра.
Иван Андонов Шестаков, специалност горско
стопанство.
Иван Атанасов Тодоров, специалност технология и организация на автомобилния транспорт.
Иван Иванов Гешев, специалност слаботокова
ел. промишленост и експлоатация.
Иван Йорданов Иванов, специалност геодезия.
Ст.н.с. ІІ ст. Иван Коев Митев, специалност
технология на машиностроенето.
Иван Младенов Илиев, специалност технология на минното производство, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
авто-техническа експертиза.
Иван Николов Гарчев, специалност механична
технология на дървесината.
Иванка Георгиева Саралиева, специалност
комплексна механизация и поточни линии, стопански мениджмънт, оценител на недвижими
имоти, права на интелектуална и индустриална
собственост.
Иванка Евлогиева Илиева, специалност радиотехника, оценител на машини и съоръжения
в сферата на радиотехниката, електротехническата, електронната и хранително-вкусовата
п р о м и ш л е н о с т и с и г н а л н о - ох р а н и т е л н а т а
техника, права на интелектуална собственост,
недвижими имоти, търговски предприятия.
Иванка Славчева Пакиданска, специалност
текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на
интелектуална и индустриална собственост.
Иглика Димитрова Христова, специалност
промишлена топлотехника, пълна проектантска
правоспособност по части отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника,
технологична на предприятия за производство,
складиране и търговия с храни и лекарства,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, проектиране на газови
инсталации.
Ина Олегова Ангелова, специалност архитектура.
Ирина Иванова Петкова, специалност изчислителни машини и устройства, достъп до
класифицирана информация.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност автоматизация на производството, организация и планиране на инвестиционния процес,
мен и д ж ър -п р ед п риемач, оцен и т е л на це л и
държавни и общински предприятия, машини
и съоръжения в сферата на промишлеността,
строителството и енергетиката; пълномощник
за система за управление на качеството, одитор на система за производствен контрол на
строителни продукти.
Йо л а н д а Пе т р о в а Нед е в а , с п е ц и а л н о с т
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Ангелов Жотев, специалност двигатели с вътрешно горене, земемерство – среден
техник, патентно и изобретателско дело.
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Йордан Вихъров Найденов, специалност хидромелиоративно строителство, право, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Йордан Донев Йорданов, специалност транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев, специалност
подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството,
машиностроителната и металообработващата
промишленост, т ранспорта, ж илищно-ком уналното стопанство и битовото обслужване.
Йо рд а н И в а н о в П а ш у н о в, с п ец и а л н о с т
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Христов Нешев, специалност ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
Йорданка Симеонова Попова, специалност
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева, специалност
металургия на черните метали, мениджър по
международен бизнес, оценител на цели държавни и общински предприятия и вземания,
недвижими имоти, правоспособност като брокер.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева,
специалност архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Ка линка Маркова Кру мова, специа лност
промишлено и гражданско строителство.
Катерина Атанасова Михова, специалност
икономика на вътрешната търговия, горско стопанство, достъп до класифицирана информация.
Катя Стоянова Дринова, специалност хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията
върху тях, търговски предприятия.
Керанка Христова Русева, специалност промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Коста Петров Костов, специалност транспортно строителство, организация и управление
на тактическите подразделения от родовете и
специалните войски.
Крумяна Любенова Бумбарова, специалност
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Ла л к а Ра н г елова М и н кова, спец иа л нос т
архитектура, санитарно инженерство.
Лидия Ангелова Занова, специалност икономика на транспорта, финанси и счетоводство,
финансов мениджмънт на фирмата.
Лилия Иванова Герова, специалност геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Лило Петков Кунчев, специалност двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения.
Лъчезар Петров Григоров, специалност архитектура.
Любомир Василев Цветков, специа лност
промишлена топлотехника, патентно дело.
Ин ж. Любом и р Пет ров Герд ж иков, специалност транспортно строителство – пътно
строителство, специалност международни икономически отношения, оценка на недвижими
имоти, оценка на търговски предприятия.
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Людмил Бориславов Йончев, специалност
промишлено и гражданско строителство.
Людмил Владимиров Витков, специалност
текстилна техника.
Манчо Григоров Манев, специалност архитектура, оценка на недвижими имоти.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева, специалност радиотехника – ВЧ, патентно дело.
Маргарита Йорданова Лозанова, специалност
геодезия, фотограметрия и картография – среден техник.
Маргарита Райчева Гергова, специалност
технология на машиностроенето.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност ел. машини и апарати, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост.
Мариела Димитрова Велинова, специалност
промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Владимиров Йорданов, специалност
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана
информация.
Марио Недков Марков, специалност телекомуникации, мениджмънт на телекомуникациите.
Мариус Клемансов Грозданов, специалност
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, финансово-счетоводна и правна дейност
на фирмите, оценител на недвижими имоти.
Мария Атанасова Барова-Цветкова, специалност съобщителна техника, патентно дело,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, специалност геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност за
извършване на дейности по кадастъра.
Мария Недялкова Коцева, специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Мария Христова Николова, специалност технология на машиностроенето.
Мари я Цон чева Г у г y ч кова, спец иа л нос т
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения.
Мая Атанасова Динева, специалност хидромелиоративно строителство, архитектура, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи.
Мила Николова Галева, специалност геодезия,
фотограм. и картография, управление на земи и
имоти, оценител на недвижими имоти.
Милен Георгиев Дянков, специалност съобщителна и осигурителна техника и с-ми.
Миломир Пенчев Богданов, специа лност
архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти, оценка
за въздействието върху околната среда, топлотехническа ефективност на сградите.
Мина Хиткова Радева, специалност геодезия,
фотограм. и картография.
Михаил А лександров Томов, специалност
промишлена топлотехника.
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Михаил Николов Чалашканов, специалност
минна електромеханика, минен инженер, електромеханик.
Надежда Христова Ярловска, специалност
геодезия – приложна геодезия.
Надка Йорданова Дянкова, специалност далекосъобщителна техника.
Надя Русева Будинова, специалност технология на раст., хран. и вкусовите продукти, банки
и банково дело, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант.
Надя Христова Тодорова, специалност строителство и архитектура – среден техник, оценител
на недвижими имоти.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева, специалност съобщителна техника.
Начко Христов Танев, специалност водоснабдяване и канализация – пречистване на води,
съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, внедряване и подобряване на системи за
управление на здраве и безопасност при работа
чрез оценка и управление на риска на работното
място, вътрешни одити по здраве и безопасност
с отчитане на изискванията на БДС, вътрешен
одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова, специалност
промишлено и гражданско строителство.
Неделчо Георгиев Томов, специалност механизация на селското стопанство, оценка на
машини и съоръжения.
Нели Господинова Иванова, специалност
транспортно строителство – жп строителство,
оценител на недвижими имоти.
Нели К и ри лова Осиковска, спец иа лност
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Никола Димитров Николов, специалност
промишлена топлотехника, достъп до класифицирана информация, противодействие на международен тероризъм и вътрешен екстремизъм.
Никола Иванов Николов, специалност промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Николай Аспарухов Дерменджиев, специалност промишлено и гражданско строителство,
международен бизнес, оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти, определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков, специалност класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
инженер технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа
подготовка, динамика, балистика и управл.
на полета на летателните апарати, достъп до
класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николай Иванов Иванов, специалност транспортно строителство.
Н и кола й Йорда нов И л иев, спец иа л но с т
радиотехника и електромедицинска техника,
оценител на машини и съоръжения.
Николай Танчев Гергов, специалност технология на машиностроенето – студена обработка – машинен техник, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
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Николета Борисова Божинова, специалност
горско стопанство, съвременно управление в
устройството на територията.
Николинка Танева Радулова, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
Олга Радкова Петрова, специалност транспортно строителство, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения, на търговски
предприятия.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност
технология и механизация на строителството.
Паулинка Димитрова Томова, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, оборотни
и дълготрайни активи.
Пейя Георгиева Будакова, специалност технология на растителни хранителни и вкусови
продукти.
Петко Костов Зоровски, специалност хидроенергийно строителство, оценител на недвижими
имоти.
Петрана Велинова Стойчева-Янева, специалност промишлено и гражданско строителст во – тех нолог и я, оцени тел на недви ж ими
имоти.
Петър Ангелов Ангелов, специалност хладилна техника и технология, отопление и вентилация на жилищни и промишлени сгради.
Петър Георгиев Ковачев, специалност механизация на селското стопанство, оценка на
машини и съоръжения, оценка на недвижими
имоти, оценка на права на интелектуална собственост, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества. Доц. Петър Илиев
Пет ров, специа лност двигатели с вът решно
горене, подемно-транспортни машини.
Петър Каменов Милчев, специалност строителство на сгради и съоръжения – технология,
координатор по безопасност и здраве.
Петър Любенов Брънеков, специалност ДСТ,
квалификация електроинженер.
Пе т я Ге орг иева Н и колова , спец иа л но с т
маркшайдерство и геодезия, ограничена проектантска правоспособност – строежи от кат.
ІІІ – VІ кат., дейност по кадастъра.
Пламен Генов Генов, специалност архитектура, оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
П ла мен Д и м и т ров Г ърбов, спец иа л нос т
технология на строителството, конструкции на
сгради и съоръжения, правоспособност по част
конструктивна.
Пламен Савов Рачков, специалност водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Пламен Цанков Радев, специалност маркшайдерство и геодезия, дейности по кадастъра,
оценител на недвижими имоти и земеделски
земи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност КЩ, инженерно-техническа, РАВ.
Радко Иванов Чапаров, специалност технологи я на мета лите, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, хранително-вк усовата промишленост, т ъргови ята,
общественото хранене и транспорта, достъп до
класифицирана информация.
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Райна Василева Бонева, специалност транспортно строителство – железопътно строителство.
Рали Динев Коев, специалност ел. измерватели на техн., финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите, достъп до класифицирана
информация.
Рика Хараламбос Пападополулу, специалност водоснабдяване и канализация – мрежи
и съобщения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев, специалност геодезия, фотограметрия и картография, специализация финансов и банков мениджмънт, оценка
на недвижими имоти.
Росен Стоянов Костов, специалност геодезия,
квалификация инженер геодезист, фотограметрия и картография, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения и на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
Росица Владимирова Шонева, специалност
ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт – оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност.
Ру м яна Миткова Пару шева-Пех ливанова,
специалност архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Р у м яна Ми т кова Ст оянова, спец иа лност
технология на металите, квалификация икономист-международник, оценка на машини и
съоръжения, оценка на цели държавни и общински предприятия.
Румяна Радкова Шипкова, специалност земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Р у м я на Тошева Нес т орова, спец иа л нос т
селскостопанска техника, оценител на машини и съоръжения, достъп до класифицирана
информация
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност
горско стопанство.
Сара Бенямин Коен, специалност геодезия,
фотограметри я и картографи я, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, дейности
по кадастъра.
Светлана Георгиева Бирова, специалност
геодезия, фотограметрия и картография.
С ве т озар Пе т ров Георг иев, спец иа л нос т
далекосъобщителна техника.
Свобода Желева Кирязова, специалност ел.
снабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска правоспособност по части – електрическа.
Севдалина Иванова Дрехемова, специалност
икономика на интелектуалната собственост,
съдебно-маркова експертиза.
Симеон Ананиев Ананиев, специалност експлоатация на жп транспорта, оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, достъп до класифицирана информация.
Славка Дими т рова Чопова, спец иа лност
геодезия, фотограм. и картография.
Снежина Димитрова Джакерска, специалност
промишлено и гражданско строителство – технология, организация и упр. на меж д. инж.
дейност, ограничена проектантска правоспособност – строеж и V – V І кат., оценител на
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недвижими имоти, вътрешен одит на системи
за управление на качеството на основата на
изискванията на ISO.
София Костадинова Кирилова, специалност
геодезия, водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Спаска Костадинова Генчева, специалност
промишлена топлотехника, достъп до класифицирана информация.
Спас Георгиев Милчев, специалност автоматизация на производството, оценка на машини
и съоръжения в сферата на електротехническата
и електронната промишленост, приборите и
средствата за автоматизация и изчислителната
и организационната техника, недвижими имоти,
оборотни и дълготрайни активи, интелектуална
собственост.
Стамен Гълъбов Костадинов, специалност
горско стопанство, оценител на гори и земи в
горския фонд.
Стамен Станимиров Димитров, специалност
автомобили, трактори и кари.
С т а н и м и р Тодо р ов Я н чев, с пец и а л но с т
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия.
Станоя Йорданов Дончевски, специалност
технологи я на ст роителството, оценител на
недвижими имоти.
Стефан Иванов Ямалиев, специалност промишлено и г ра ж данско ст роителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Стефан Йорданов Георгиев, специа лност
геодезия, фотограметрия и картография.
Стефан Крумов Жечков, специалност топлотехника.
Стефан Николов Кънчев, специалност двигатели с вътрешно горене.
Стефан Стоянов Бебревск и, специа лност
промишлена топлотехника.
Стефка Милкова Пенчева, специалност технология на маш. и мет.
Стефчо Дими т ров Христов, специа лност
промишлена топлотехника.
Ст ойне Йорданов Доканин, спец иа лност
технологи я на ст роителството, оценител на
недвижими имоти.
Стоянка Василева Савова, специалност геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
С т оя н к а Пе т р ова Ку н чева , спец иа л но с т
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специалност технология на каучука и пластмасите,
експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
Та н я Бла г оева Ма д ж арова, спец иа л нос т
геодезия – приложна геодезия.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Таня Георгиева Иванова, специалност геодезия, фотограм. и картография.
Таня Илиева Алексиева, специалност геодезия, фотограм. и картография.
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Таня Йонкова Калпачка, специалност промишлена топлотехника.
Ст.н.с. д-р Таси Ценов Беляшки, специалност геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Татяна Атанасова Митева, специалност марк
шайдерство, извършва технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
Ташко Веселинов Ташев, специалност промишлено и гражданско строителство – технология.
Теменужка Василева Минчева, специалност
архитектура.
Теодора Любомирова Дачева, специалност
строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата,
оценка на земеделски земи.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки, специалност
технология на машиностроенето, оценител на
машини, съоръжения и оборотни активи.
Тодор Желев Авджиев, специалност радио
техника.
Тодор Иванов Чакъров, специалност механизация на селското стопанство, технология
на металите, експертна оценка на щети и на
стойността им.
Тодор Христов Димитров, специалност експлоатация на жп транспорт, достъп до класифицирана информация.
Хараламби Иванов Даскалов, специалност
хидромелиоративно строителство.
Хара ламби Йонков Пет ров, специа лност
технология на машиностроенето, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински дружества, земеделски
земи и подобренията върху тях.
Христина Методиева Керелска, специалност
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Христо Александров Караджов, специалност
експлоатация на въздушния транспорт, оценка
на машини и съоръжения.
Христо Георгиев Пелев, специа лност ел.
снабдяване и ел. обзавеждане.
Христо Господинов Христов, специалност
експлоатация на жп транспорт, ръководител
движение.
Христо Динков Камберов, специалност двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения.
Христо Иванов Стоянов, специалност техника и технология на текстила и облеклото,
специализация финансов мениджмънт, оценка
на машини и съоръжения, сертификат – обучение за автоексперти.
Христо Тодоров Цаков, специалност минна електромеханика, трансфер и внедряване
на технологии и изделия, оценител на цели
държавни и общински предприятия, активи,
технически контрол на сгради, безопасност и
здраве в строителството.
Цветан Кръстев Тодоров, специалност двигатели с вътрешно горене, оценка на машини
и съоръжения.
Ц вета н М ла денов С т ойков, спец иа л нос т
транспорт и енергетика.
Цветанка Младенова Колева, специалност
минен инженер, охрана на труда.
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Цветанка Павлова Терзиева, специалност
маркшайдерство – средно техническо, оценител
на недвижими имоти.
Ц вет ол юб Лазаров Па влов, спец иа л нос т
радио- и телевизионна техника, специалност
фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и
непреобразувани в търговски дружества, оценка
на машини и съоръжения, оценка на оборотни
и дълготрайни активи, сертификат европейски
компютърен сертификат – експерт, достъп до
класифицирана информация.
Юлиян Янков Пальов, специалност геодезия,
предприемачество и право в международния
бизнес, оценител на недвижими имоти.
Юли Кирилов Стоилов, специалност водоснабдяване и канализация – пречистване на
води.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Доц. д-р инж. Ангел Петков Ангелов, специалност двигатели с вътрешно горене.
А нгел Петков Маринов, специа лност автомобилен транспорт, оценител на машини и
съоръжения в сферата на транспорта и строителството.
Антони Вълков Запрянов, специалност машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до
класифицирана информация.
Асен Вълчев Чакъров, специалност двигатели
с вътрешно горене.
Атанас Димитров Атанасов, специалност изчислителна техника, автотехническа експертиза,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Атанас Илиев Желязков, специалност двигатели
с вътрешно горене, оценител на цели държавни и
общински предприятия, на машини и съоръжения.
Атанас Петров Табаков, специалност експлоатация и ремонт на АТТ, квалификация двигатели
с вътрешно горене (инженер по експлоатация и
ремонт на АТТ).
Богдан Иванов Парашкевов, специалност
трактори, автомобили и ССМ, оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето,
автомобилния транспорт, строителството и селското стопанство.
Богомил Георгиев Лазаров, специалност технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
Бойка Йорданова Станкова, специа лност
двигатели с вътрешно горене, автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, автоексперт – оценител.
Бойко Стоянов Шопов, специалност транспортна техника и технологии, двигатели с вътрешно
горене, автомобилен експерт.
Валентин Лозанов Лозев, специалност машинен инженер.
Валентин Димитров Моллов, специалност
транспортно строителство, пътно строителство,
квалификация компютърна грамотност – работа
със справочни и правно-информационни системи
СИЕЛА.
Валентин Стойчев Панчев, специалност автомобилен транспорт, трактори и кари, специализация организация и безопасност на движението.
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Ваню Стефанов Стефанов, специалност автомобилен транспорт, трактори и кари, икономика,
организация и управление на вътрешноградския
и крайградски транспорт.
Васил Кирилов Андонов, специалност монтьор
и водач на МПС – средно специално, механизация на мините.
Венцислав Кирилов Другански, специалност
двигатели с вътрешно горене.
Д-р инж. Владимир Делчев Начев, специалност
двигатели с вътрешно горене.
Владимир Маринов Маринов, специалност
автоматика и телемеханика, експерт – оценител
на МПС, оценител на машини и съоръжения.
Георги Борисов Джонев, специалност двигатели с вътрешно горене.
Георги Борисов Таков, специалност експлоатация на свързочната техника, автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, достъп до класифицирана информация.
Инж. Детелин Петков Ганчев, специалност
двигатели с вътрешно горене.
Димитър Кирилов Късметов, специалност двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения в сферата на транспорта, електротехническата промишленост и машиностроенето.
Димитър Кирчев Иванов, специалност транспортна техника и технологии, автотехнически
експертизи на ПТП, основи на риска и автомобилно застраховане.
Димитър Пеев Димитров, специалност танкови
войски – технически, КЩ, инженерно-техническа,
АБТТ, оценител на електро- и радиооборудване,
достъп до класифицирана информация.
Димчо Славев Пиралков, специалност двигатели с вътрешно горене.
Емил Борисов Павлов, специалност двигатели
с вътрешно горене.
Елена Ботьова Христова, специалност подвижен железопътен състав, оценка на машини
и съоръжения.
Живко Христов Евтимов, специалност автомобилен транспорт, трактори и кари.
Иван Атанасов Тодоров, специалност технология и организация на автомобилния транспорт.
Иван Методиев Методиев, специалност автомобили и кари – средно специално, експерт – оценител на МПС.
Иван Младенов Илиев, специалност технология
на минното производство, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, автотехническа
експертиза.
Йордан Ангелов Жотев, специалност двигатели
с вътрешно горене, земемерство – среден техник,
патентно и изобретателско дело.
Йордан Донев Йорданов, специалност транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев, специалност
подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството,
машиностроителната и металообработващата
промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Кирил Цветанов Иванов, специалност технология и организация на железопътния транспорт,
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експерт – железопътен транспорт – технически,
икономически и търговски проблеми, криминалист – криминалист, специализирал в направленията: дактилоскопия, графология, трасология и
фалшификати.
Клара Николаева Илиева, специалност автомобилен транспорт, трактори и кари, автоексперт-оценител, криминалистически аспекти при
разкриване на ПТП.
Крикор Хорен Киразян, специалност двигатели с вътрешно горене, оценка на машини и
съоръжения.
Костадин Георгиев Грънчаров, специалност
експлоатация и ремонт на АТТ.
Лилия Александрова Гълъбова-Белева, специалност автомобилен транспорт, трактори и кари.
Лило Петков Кунчев, специалност двигатели
с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Лучия Александрова Абаджиева, специалност
двигатели с вътрешно горене.
Марин Митев Алексиев, специалност автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Николай Пеев Камбуров, специалност двигатели с вътрешно горене.
Николай Петров Карагьозов, специалност
двигатели с вътрешно горене.
Николай Спасов Христов, специалност експлоатация и ремонт на АТТ, квалификация инженер
по двигатели с вътрешно горене.
Николай Стоянов Иванов, специалност двигатели с вътрешно горене.
Павел Иванов Джамбазов, специалност двигатели с вътрешно горене.
Павко Йорданов Иларионов, специалност двигатели с вътрешно горене, специализация патентно
дело, европейско патентно ведомство, оценител
на интелектуална и индустриална собственост
и други фактически отношения, правомощия за
обектите в областта на: изобретения и полезни
модели, на търговските марки и промишлени
образци, оценка на други активи (дизайн, декоративни изкуства и антиквариат).
Доц. Петър Илиев Петров, специалност двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни
машини.
Радослав Кирилов Стоянов, специалност двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения в сферата на транспорта.
Райка Асенова Чингова, специалност технология и организация на автомобилния транспорт,
специализация бизнес мениджмънт на автомобилните превози, АТЕ.
Росица Владимирова Шонева, специалност ел.
снабдяване и ел. обзавеждане, експерт – оценител
на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност.
Румен Петров Таслаков, специалност автомобилен транспорт, трактори и кари.
Сашко Петров Погачев, специалност автомобили, трактори и кари.
Стамен Станимиров Димитров, специалност
автомобили, трактори и кари.
Стефан Василев Ангелов, специалност двигатели с вътрешно горене.
Стефан Николов Кънчев, специалност двигатели с вътрешно горене.
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Стоимен Димит ров Стоименов, специа лност автомобили и кари – експлоатация и ремонт – средно специално, организация и управление на франчайзинговата дейност, автотехническа
експертиза.
Тодор Иванов Чакъров, специалност механизация на селското стопанство, технология
на металите, експертна оценка на щети и на
стойността им.
Христо Александров Караджов, специалност
експлоатация на въздушния транспорт, оценка
на машини и съоръжения.
Христо Господинов Христов, специалност
експлоатация на жп транспорт, ръководител
движение.
Христо Иванов Иванов, специалност социално
и застрахователно дело, технологии и безопасност
в автомобилния транспорт.
Христо Иванов Стоянов, специалност техника и технология на текстила и облеклото, специализация финансов мениджмънт, оценка на
машини и съоръжения, сертификат – обучение
за автоексперти.
Цветан Кръстев Тодоров, специалност двигатели с вътрешно горене, оценка на машини и
съоръжения.
Ц вет ол юб Лазаров Па влов, спец иа л нос т
радио- и телевизионна техника, специалност
фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и
непреобразувани в търговски дружества, оценка
на машини и съоръжения, оценка на оборотни
и дълготрайни активи, сертификат европейски
компютърен сертификат – експерт, достъп до
класифицирана информация.
Ценко Василев Вапцаров, специалност специалист по ДВГ и автомобили.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Аделина Иванова Михайлова, специалност
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения.
А лбена Георгиева Кръстева, специалност
инженерна химия.
Александър Велков Гоцев, специалност топлотехника.
Ангел Георгиев Константинов, специалност
техн. на машиностроенето.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева, специалност промишлено и гражданско строителство,
оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева,
специалност технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини и
съоръжения, активи.
Антон Михайлов Михайлов, специалност химическа технология на дървесината, икономика,
организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и др. фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
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Антони Вълков Запрянов, специалност машинен инженер, военен инженер по експлоатация
на автотранспортната техника, достъп до класифицирана информация.
Атанас Георгиев Черпоков, специалност водоснабдяване и канализация.
Атанас Илиев Желязков, специалност двигатели с вътрешно горене, оценител на цели
държавни и общински предприятия, на машини
и съоръжения.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност
технология на машиностроенето, застрахователно
и социално дело, ефективно управление на промишленото предприятие.
Анушка Георгиева Момчилова, специалност
промишлена топлотехника.
Богомил Георгиев Лазаров, специалност технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова, специалност технология на машиностроенето и металорежещите машини, топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев, специалност уредостроене, оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев, специалност технология и организация на жп транспорт, оценител на
оборотни и дълготрайни активи, автотехническа
експертиза.
Валентина Стефанова Николова, специалност
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, оценка на машини и съоръжения, достъп
до класифицирана информация.
Валентин Лозанов Лозев, специалност машинен инженер.
Ва лен т и н Рачев С и меонов, спец иа л нос т
пътно строителство, достъп до класифицирана
информация.
Васил Николов Василев, специалност промишлено и гражданско строителство – технология,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Васил Стефанов Михайлов, специалност промишлено и гражданско строителство.
Вася Иванова Германова, специалност машинен инженер – хидравлични машини, патентно
дело, оценител на интелектуална и индустриална
собственост.
Велимир Евстатиев Златарев, специалност
технология на металите.
Венцеслав Михайлов Бобев, специалност металургия на черните метали и леярство, валцуване
на металите, новости в прокатното производство.
Виолета Върбанова Шентова, специалност механично уредостроене, специализация металорежещи машини и технологични процеси за студена
обработка на металите, патентно дело, оценка
на интелектуална и индустриална собственост.
Виолета Михайлова Гемкова, специалност
промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Тенева, специалност промишлена топлотехника, банков мениджмънт, корпоративни финанси, оценител на цели държавни
и общински предприятия, машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето, международни
финанси, финансов и кредитен анализ, маркетинг
и мениджмънт.
Георги Андонов Георгиев, специалност хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Коста динов Йон чев, специа лност
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
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Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност водоснабдяване и канализация, оценител
на недвижими имоти, мрежи и съоръжения.
Димитър Кирилов Късметов, специалност двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения в сферата на транспорта, електротехническата промишленост и машиностроенето.
Димитър Петров Петев, специалност радио- и
телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев, специалност технология на машиностроене, оценка на машини
и съоръжения.
Димитринка Борисова Милевска, специалност
технология на шевното производство.
Д-р Добрин Маринов Диков, специалност
радиотехника и телевизионна техника, достъп до
класифицирана информация, автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
Евгения Кръстева Табова, специалност автоматика и телемеханика, патентен специалист,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евтим Фердинандов Наков, специа лност
водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински
предприятия, на машини и съоръжения в сферата
на строителството.
Елеонора Емилова Вълева, специалност водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Елияна Димитрова Христова, специалност
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, оценител на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металорежещите
машини.
Емил Тодоров Соколов, специалност машини
и апар. за хим. и хран. промишленост.
Емилия Антова Петрова, специалност общо
ма ш и нос т роене и у редос т роене, оцен к а на
машини и съоръжения, оценка на оборотни и
дълготрайни активи.
Иван Иванов Гешев, специалност слаботокова
ел. промишленост и експлоатация.
Иванка Славчева Пакиданска, специалност
текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Иглика Димитрова Христова, специалност
промишлена топлотехника, пълна проектантска
правоспособност по части отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника,
технологична на предприятия за производство,
складиране и търговия с храни и лекарства
оценител на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, проектиране на газови
инсталации.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност автоматизация на производството, организация и планиране на инвестиционния процес,
мен и д ж ър п ред п риемач, оцен и т ел на цел и
държавни и общински предприятия, машини
и съоръжения в сферата на промишлеността,
строителството и енергетиката; пълномощник
за система за управление на качеството, одитор
на система за производствен контрол на строителни продукти.
Йордан Донев Йорданов, специалност транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
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Йорданка Симеонова Попова, специалност
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева, специалност
металургия на черните метали, мениджър по
международен бизнес, оценител на цели държавни
и общински предприятия и вземания, недвижими
имоти, правоспособност като брокер.
Кирил Василев Будинов, специалност маркетинг, технология на живот. хран. продукти,
консерв. и общ. хранене.
Керанка Христова Русева, специалност промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Лило Петков Кунчев, специалност двигатели
с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Людмил Владимиров Витков, специалност
текстилна техника.
Любомир Петров Герджиков, специалност
транспортно строителство – пътно строителство,
специалност международни икономически отношения, оценка на недвижими имоти, оценка на
търговски предприятия.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева, специалност радиотехника – ВЧ, патентно дело.
Маргарита Райчева Гергова, специалност
технология на машиностроенето.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност ел. машини и апарати, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, електротехническата
и електронната промишленост и енергетиката,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Мариела Димитрова Велинова, специалност
промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Владимиров Йорданов, специалност
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана
информация.
Мария Павлова Гашарова, специалност технология и механизация на строителството, оценка
на недвижими имоти.
Мария Христова Николова, специалност технология на машиностроенето.
Милен Георгиев Дянков, специалност съобщителна и осигурителна техника и с-ми.
Михаил А лександров Томов, специалност
промишлена топлотехника.
Надка Йорданова Дянкова, специалност далекосъобщителна техника.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева, специалност съобщителна техника.
Невена Михайлова Стефанова, специалност
технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти,
машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
Николай Аспарухов Дерменджиев, специалност промишлено и гражданско строителство,
международен бизнес, оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти, определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга
на фирми и неправителствени организации.
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Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков, специалност класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
инженер технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа
подготовка, динамика, балистика и управл. на
полета на летателните апарати, достъп до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николета Борисова Божинова, специалност
горско стопанство, съвременно управление в
устройството на територията.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност
технология и механизация на строителството.
Пейя Георгиева Будакова, специалност технология на растителни хранителни и вкусови
продукти.
Петър Любенов Брънеков, специалност ДСТ,
квалификация електроинженер.
Р у м яна Ми т кова Ст оянова, спец иа лност
технология на металите, квалификация икономист-международник, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински
предприятия.
Савина Здравкова Спасова, специалност технология на животинските хранителни продукти,
консервирането и общественото хранене, оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност
горско стопанство.
Симеон Ананиев Ананиев, специалност експлоатация на жп транспорта, оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
достъп до класифицирана информация.
Спас Георгиев Милчев, специалност автоматизация на производството, оценка на машини
и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост, приборите и
средствата за автоматизация и изчислителната
и организационната техника, недвижими имоти,
оборотни и дълготрайни активи, интелектуална
собственост.
Спаска Костадинова Генчева, специалност
промишлена топлотехника, достъп до класифицирана информация.
Стефан Крумов Жечков, специалност топлотехника.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специалност технология на каучука и пластмасите,
експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
Тодор Желев Авджиев, специалност радиотехника.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки, специалност
технология на машиностроенето, оценител на
машини, съоръжения и оборотни активи.
Хара ламби Йонков Пет ров, специа лност
технология на машиностроенето, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински дружества, земеделски
земи и подобренията върху тях.
Христо Господинов Христов, специалност
експлоатация на жп транспорт, ръководител
движение.
Цветан Младенов Стойков, специалност транспорт и енергетика.
Ц вет ол юб Лазаров Па влов, спец иа л нос т
радио- и телевизионна техника, специалност
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фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка
на машини и съоръжения, оценка на оборотни
и дълготрайни активи, сертификат европейски
компютърен сертификат – експерт, достъп до
класифицирана информация.
Юли Кирилов Стоилов, специалност водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Асен Любомиров Тошев, специалност математика, специализация изкуствен интелект.
Александър Ангелов Ангелов, специалност
комуникационна техника и технологии, специализация радиокомуникационна техника.
Александър Недялков Кирков, специалност
информационна сигурност, авторски права на
софтуерни приложения и в интернет, установяване
и сигурност на системи с банкови карти, достъп
до класифицирана информация.
Атанас Богданов Балджийски, специалност
автоматика и системотехника – електрозадвижване и автоматизация на машини.
Атанас Димитров Атанасов, специалност изчислителна техника, автотехническа експертиза,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Весел Ангелов Пендичев, специалност електронна техника ППМЕ, патентно дело, оценител
на права на интелектуална и индустриална собственост, на др. активи в сферата на декоративни
изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти
и паметници на културата, машини и съоръжения, активи – движимо имущество, достъп до
класифицирана информация.
Н.с. І ст. д-р Георги Петров Бояджиев, специалност математика и информатика.
Даниела Димитрова Събева, специалност компютърни системи – информационни технологии.
Делина Атанасова Джонджорова, достъп до
класифицирана информация.
Димитър Петров Петев, специалност радио- и
телевизионна техника.
Евдокия Кирилова Димитрова, специалност
промишлена електротехника, програмист.
Елена Гьорева Русева, специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти.
Здравко Петров Цонев, специалност радиотехника.
Иванка Евлогиева Илиева, специалност радиотехника, оценител на машини и съоръжения в
сферата на радиотехниката, електротехническата,
електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на
интелектуална собственост, недвижими имоти,
търговски предприятия.
Костадин Златанов Костадинов, специалност
МАУВ – механизация и автоматизация на управлението на войската, достъп до класифицирана
информация.
Марин Владимиров Йорданов, специалност
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана
информация.
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Марио Недков Марков, специалност телекомуникации, мениджмънт на телекомуникациите.
Мая Атанасова Христова, специалност изчислителни машини и устройства.
Милен Георгиев Дянков, специалност съобщителна и осигурителна техника и с-ми.
Николай Най денов Хранов, специа лност
книгоразпространение – библиотечно-информационни дейности, компютърни системи, мобилни
комуникации, софтуерен и хардуерен компютърен
оценител, софтуерно пиратство, достъп до класифицирана информация.
Николинка Танева Радулова, специалност
промишлено и гражданско строителство-конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
Павел Кирилов Петров, специалност електронна техника и микроелектроника.
Петко Пенчев Тодоров, специалност физика.
Петър Любенов Брънеков, специалност ДСТ,
квалификация електроинженер.
Петър Недялков Кирков, специалност комуникационна техника и технологии – аудио-комуникационна техника.
Преслав Димитров Пугев, специалност автоматика и системотехника – електрозадвижване
и автоматизация на машини.
Светозар Петров Георгиев, специалност далекосъобщителна техника.
Стоянка Василева Савова, специалност геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Таня Енева Коцева, специалност електронна
техника, софтуерен одит на физически и юридически лица.
Ташко Алексиев Ташев, специалност технология на машиностроенето.
Христо Любомиров Йорданов, специалност
автоматизация на промишлеността.
Христо Христов Йорданов, специалност комуникационна техника и технологии.
Цветан Василев Павлов, специалност компютърни системи.
Ц вет ол юб Лазаров Па влов, спец иа л нос т
радио- и телевизионна техника, специалност
фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и
непреобразувани в търговски дружества, оценка
на машини и съоръжения, оценка на оборотни
и дълготрайни активи, сертификат европейски
компютърен сертификат – експерт, достъп до
класифицирана информация.
Цветомир Атанасов Атанасов, специалност микроелектроника и полупроводникови устройства.
Юлиян Атанасов Йорданов, специалност електронна и комуникационна техника и технологии,
диагностика и приложение на МПС, достъп до
к ласифицирана информация, разследване на
престъпления в киберпространството.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Инж. Адриана Николаева Джокова, специалност промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти.
Албена Ненчова Арсова, специалност промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти.
Александър Василев Пенев, специалност промишлено и гражданско строителство.
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Александър Драганов Шулев, специалност
хидромелиоративно строителство, оценител на
земеделски земи и подобренията върху тях.
Александър Николов Танев, специалност пътно
строителство, оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения.
Алексей Стоименов Стаменов, специалност
промишлено и гражданско строителство, достъп
до класифицирана информация.
Анастас Русков Русков, специалност геодезия,
фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти.
Анастас Тодоров Горанов, специалност геодезия, фотограм. и картография, оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях.
Анастасия Иванова Бошнакова, специалност
архитектура, промишлено и гражданско строителство – конструкции, опазване на паметниците
на културата.
Анастасия Райкова Белопитова, специалност
промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Анастасия Славчева Костова, специалност
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Ангелина Димитрова Маринова, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Андрей Страхилов Герасимов, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Анелия Живкова Аврамова, специалност промишлено и гражданско строителство – технология
и организация, оценител на недвижими имоти.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева, специалност промишлено и гражданско строителство,
оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Анета Добрева Зеринова, специалност промишлена топлотехника, технология на заведения за обществено хранене, комунално-битово
обслужване и сгради за търговия.
Анна Ангелова Савова, специалност архитектура.
А нтоанела Дончева Цу кева, специа лност
промишлено строителство – конструкции, конструкции на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Антоанета Василева Христова, специалност
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Георгиева Йовева, специалност архитектура, достъп до класифицирана информация.
Антоанета Пролетсинова Лазарова, специалност строителство и архитектура, квалификация
строителен техник.
Антонио Вилиянов Шопов, специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции. Проектиране на бетонни и стоманобетонни
конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, машини и
съоръжения, финансови институции.
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Атанас Георгиев Черпоков, специалност водоснабдяване и канализация.
Беатриче Еленкова Христова, специалност
геодезия, фотограм. и картография.
Бистра Стефанова Цветкова-Ангелова, специалност промишлено и гражданско строителство,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, оценител на недвижими имоти.
Благой Петров Наков, специалност промишлено и граж данско строителство, оценка на
движимо и недвижимо имущество на държавни
и общински фирми, оценка на инвестиционни
проекти и строителен надзор.
Божидар Христов Дончев, специалност транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева,
специалност архитектура, оценител на земеделски
земи, подобренията и трайните насаждения върху
тях, оценител на недвижими имоти.
Борис Константинов Борисов, специалност
геодезия, фотограм. и картография.
Борислав Младенов Савов, специалност земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Бранимир Светослав Костов, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Ва лен т и н А л и п иев Пе т ков, спец иа л нос т
хидротехническо строителство, оценител на недвижими имоти.
Валентин Георгиев Ликов, специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции, международни икономически отношения
и бизнес.
Валентин Димитров Моллов, специалносттранспортно строителство, пътно строителство,
квалификация компютърна грамотност – работа
със справочни и правноинформационни системи
СИЕЛА.
Валентин Емилов Близнаков, специалност
електроенергетика, квалификация далекосъобщителна техника, икономист-организатор на
производителността на труда и управлението в
промишлеността, експерт на Национална строителна федерация, експерт на Българска браншова
камара на енергетиците, координатор по безопасност и здраве в строителството, здравословни и
безопасни условия на труд.
Валя Стефанова Петрова, специалност транспортно строителство, икономика на транспортна
фирма, пълна проектантска правоспособност по
части конструктивна, организация и изпълнение
на строителството, технически контрол по инвестиционни проекти.
Ваньо Янков Николов, специалност водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
оценител на недвижими имоти.
Ванюшка Милова А нгелова, специалност
промишлено и гражданско.
Ваня Асенова Илиева, специалност промишлено и гражданско строителство, икономика на
строителството.
Ваня Георгиева Станкова, специалност водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, международни икономически отношения,
мениджмънт на инженерната фирма, управление
и отчетност на фирмата, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, недвижими

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

имоти, цели държавни и общински предприятия,
съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Васил А лександров Трайков, специалност
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Васил Йосифов Бек яров, специалност водоснабдяване и канализация, строителство и
архитектура – среден техник.
Васил Николов Василев, специалност промишлено и гражданско строителство – технология,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Васил Трайков Георгиев, специалност промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Велислава Лозанова Борисова-Тодорова, специалност геодезия, фотограм. и картография,
оценител на недвижими имоти.
Венера Йорданова Георгиева, специалност
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева, специалност
геодезия, фотограм. и картография, оценител на
недвижими имоти.
Венцислава Петрова Колева, специалност
геодезия, фотограметрия и картография.
Вера Маринова Ахмакова, специалност промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Веселин Валентинов Люцканов, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веселин Крумов Божилов, специалност геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Виолета Александрова Стайкова, специалност
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Виолета Захариева Найденова, специалност
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Виолета Иванова Цветанова, специалност
ст рои телст во и арх и тек т у ра, к ва лификаци я
строителен техник, брокер на недвижими имоти.
Виолета Лефтерова Лефтерова, специалност
архитектура.
Владимир Костов Господинов, специалност
промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова, специалност хидромелиоративно строителство.
Георги Андонов Георгиев, специалност хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Дянков Георгиев, специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции,
математика, оценител на движимо и недвижимо
имущество, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Георги Йорданов Чалъков, специалност промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Георги Коста динов Йон чев, специа лност
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
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Д-р Георги Сълев Сачански, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Гергана Христова Дончева-Гумнишка, специалност геодезия, фотограм. и картография,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
търговски предприятия.
Григор Манчев Манев, специалност водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Даниела Янчева Анталавичева, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Дарина Любомирова Гализова, специалност
архитектура.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност водоснабдяване и канализация – мрежи
и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева,
специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Деян Великов Попов, специалност геодезия,
фотограм. и картография, достъп до класифирана
информация.
Димитър Евтимов Бошнаков, специалност
транспортно строителство и пътно строителство,
оценител на недвижими имоти.
Димитър Николов Бузяков, специалност промишлено и гражданско строителство, организация
на производството и управление в строителството,
оценител на машини и съоръжения, на недвижими
имоти, достъп до класифицирана информация.
Димитър Рангелов Донков, специалност промишлено и гражданско строителство.
Добрина Стефанова Ченева, специа лност
геодезия, фотограм. и картография, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи, подобренията
и насажденията върху тях, дейности по кадастъра.
Добринка Димитрова Полихронова-Димит
рова, специалност архитектура, оценител на
недвижими имоти.
Донета Божкова Божкова, специалност промишлено и гражданско строителство, фирмено
счетоводство, оценител на недвижими имоти,
ОВОС, стандартизация.
Евгений Николаев Гацов, специалност архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгений Павлов Цолов, специалност про
мишлено и гражданско строителство.
Евгения Филипова Киселинова, специалност
транспортно строителство – пътно строителство,
оценка на недвижими имоти.
Евелина Пирин Кожухарова-Джуджева, специалност хидромелиоративно строителство, оценител
на недвижими имоти.
Евтим Фердинандов Наков, специа лност
водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински
предприятия, на машини и съоръжения в сферата
на строителството.
Екатерина Димитрова Цочева, специалност
строителство и архитектура, специалност озеленяване.
Екатерина Лулчева Терзиева, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Елена Гьорева Русева, специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти.
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Елена Николова Еленкова, специалност строителство и архитектура – техник.
Ели Кирилова Симова, специалност водоснабдяване и канализация.
Емил Асенов Стефанов, специалност строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти.
Емил Любомиров Събев, специалност техник по строителство и архитектура, оценки на
недвижими имоти.
Емил Теофанов Шолев, специалност промишлено и гражданско строителство.
Емил Цветанов Томов, специалност промишлено и гражданско строителство, оценител на
недвижими имоти.
Емилия Цветанова Михайлова, специалност
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Жаклина Владимирова Караджова, специалност геодезия и картография – среден техник.
Жанета Томова Стоянчева, специалност хидромелиоративно строителство.
Златка Добрева Фъртункова, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции, икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Ивайло Николов Димитров, специалност
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Иван Вангелов Марчоков, специалност промишлено и гражданско строителство, достъп до
класифицирана информация.
Иван Георгиев Анакиев, специалност техн.
и механизация на строителството, оценител на
недвижими имоти.
Иван Стефанов Бръчков, специалност земеустройство.
Ивана Минчева Христова, специалност икономика и управление на промишлеността, промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на земеделски земи.
Доц. Илинка Методиева Иванова, специалност
геодезия, фотограм и картография, оценител на
недвижими имоти.
Илка Пенчева Размова, специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти, експертизи съгл.
§ 4 ЗОСНИ/компенсаторни записи.
Ина Олегова Ангелова, специалност архитектура.
Ирен Ростиславова Ненчева, специалност
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, координатор по безопасност и здраве
в строителството.
Йоланда Петрова Недева, специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов, специалност хидромелиоративно строителство, право, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия.
Йордан Иванов Пашунов, специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Крумов Йорданов, специалност архитектура, финансов и ревизионен контрол.
Йорданка Симеонова Попова, специалност
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
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Йорданка Христова Воденичарова-Пенева,
специалност архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Калина Вениаминова Кирова-Начева, специалност архитектура.
Калинка Маркова Крумова, специалност промишлено и гражданско строителство.
Катя Стоянова Дринова, специалност хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и подобренията върху
тях, търговски предприятия.
Керанка Христова Русева, специалност промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Кирил Стефанов Грозданов, специалност земемер – среден техник.
Клавдия Димитрова Вангелова, специалност
промишлено и гражданско строителство, оценки
и продажби на недвижими имоти и земеделски
земи, ценообразуване на недвижими имоти,
конструктивна организация и изпълнение на
строителството.
Коста Петров Костов, специалност транспортно строителство, организация и управление
на тактическите подразделения от родовете и
специалните войски.
Красимир Енчев Хаджиминчев, специалност
архитектура.
Красимира Илиева Тодорова, специалност
архитектура.
Крумяна Любенова Бумбарова, специалност
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Лалка Рангелова Минкова, специалност архитектура, санитарно инженерство.
Лалка Янчева Миланова-Христова, специалност геодезия, фотограметрия и картография.
Лили Иванова Кръстева, специалност хидроенергийно строителство, оценител на недвижими
имоти.
Лилия Цекова Генова, специалност пътно
строителство, оценител на недвижими имоти.
Ст.н.с. ІІ ст. Лора Стоилова Рангелова, специалност железопътно строителство, оценител на
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия, търговски предприятия и вземания,
арбитър при Стопански арбитражен съд – София.
Любомир Асенов Петров, специалност архитектура, международни икономически отношения,
оценител на недвижими имоти.
Любомир Илиев Мит риков, специа лност
строителство и архитектура – среден техник,
управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Любомир Петров Герджиков, специалност
транспортно строителство – пътно строителство,
специалност международни икономически отношения, оценка на недвижими имоти, оценка на
търговски предприятия.
Любомир Петров Събев, специалност техник
по строителство и архитектура, оценки на недвижими имоти.
Людмил Бориславов Йончев, специалност
промишлено и гражданско строителство.
Людмила Георгиева Гойчилова, специалност
архитектура.
Манчо Григоров Манев, специалност архитектура, оценка на недвижими имоти.
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Маргарита Симова Атанасова, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация специалист обследване
енергийна ефективност и сертифициране на сгради,
експерт на Национална строителна федерация.
Маргаритка Йордaнова Лозанова, специалност
геодезия, фотограм. и картография.
Мариана Иванова Чапарова, специалност промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, удостоверение – чл. 17, т. 8 от
Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Мариана Стефанова Атанасова, специалност
строителство и архитектура – техник, оценител
на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Терзиева-Попова, специалност архитектура.
Мариела Димитрова Велинова, специалност
промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Димитров Колев, специалност архитектура, оценител на недвижими имоти, архитек
турни паметници на културата и произведения
на изкуството.
Мариус Клемансо Грозданов, специалност
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, финансово-счетоводна и правна дейност
на фирмите, оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Митрева-Павлова, специалност архитектура.
Мария Любенова Ангелова, специалност архитектура, оценител на финансови институции,
цели предприятия, недвижими имоти, права на
интелектуална и индустриална собственост, машини и съоръжения.
Мария Миленова Желева, специалност геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Мария Николова Янакиева-Златарева, специалност промишлено и гражданско строителство,
патентно дело, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост, оценител на други
активи в сферата на ново и съвременно българско
изобразително изкуство, дизайн и паметници на
културата.
Мария Недялкова Коцева, специалност промишлено и гражданско строителство-конструкции,
оценител на недвижими имоти, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните
проекти.
Мария Павлова Гашарова, специалност технология и механизация на строителството, оценка
на недвижими имоти.
Мария Петрова Паскова, специалност водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Мария Симеонова Григорова, специалност
строителство и архитектура – среден техник,
горско стопанство, оценител на гори и земи в
горския фонд, недвижими имоти.
Мария Цончева Гугучкова, специалност хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Мая Атанасова Динева, специалност хидромелиоративно строителство, архитектура, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи.
Миглена Христова Николова, специалност
хидромелиоративно строителство, строителство
и архитектура, оценка на недвижими имоти,
машини и съоръжения, търговски предприятия.
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Миладин Петров Петров, специалност промишлено и гражданско строителство.
Милен Георгиев Дечков, специалност промишлено и гражданско строителство – технология,
оценител на недвижими имоти.
Милен Димитров Русенов, специалност архитектура.
Миломир Пенчев Богданов, специа лност
архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти, оценка за
въздействието върху околната среда, тополотехническа ефективност на сградите.
Митка Митова Иванова, специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции,
финансово-счетоводен мениджмънт.
Момчил Владов Гергинов, специалност хидроенергийно строителство.
Надежда Христова Стойчева, специалност
промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Начко Христов Танев, специалност водоснабдяване и канализация – пречистване на води,
съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, внедряване и подобряване на системи за
управление на здраве и безопасност при работа
чрез оценка и управление на риска на работното
място, вътрешни одити по здраве и безопасност
с отчитане на изискванията на БДС, вътрешен
одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова, специалност промишлено и гражданско строителство.
Нели Георгиева Николова, специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Нели Господинова Иванова, специалност
транспортно строителство – жп строителство,
оценител на недвижими имоти.
Нели Кирилова Осиковска, специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Никифор Георгиев Бибин, специалност архитектура.
Николай Аспарухов Дерменджиев, специалност
промишлено и гражданско строителство, международен бизнес, оценител на търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински
предприятия, машини и съоръжения, недвижими
имоти, определяне на концесионни възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми
и неправителствени организации.
Николай Гюров Николов, специалност промишлено и гражданско строителство, технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Николай Иванов Иванов, специалност транспортно строителство.
Николинка Танева Радулова, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност
технология и механизация на строителството.
Олга Радкова Петрова, специалност транспортно строителство, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения, на търговски
предприятия.
Павел Евгениев Цолов, специалност промишлено и гражданско строителство-конструкции.
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Пена Христова Партъчева, специалност промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Пенка Нончева Иванова-Танова, специалност
промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, оценка на сгради – паметници
на културата, оценка на движимо и недвижимо
имущество на държавните и общински фирми.
Петко Костов Зоровски, специалност хидроенергийно строителство, оценител на недвижими
имоти.
Петрана Велинова Стойчева-Янева, специалност
промишлено и гражданско строителство-технология, оценител на недвижими имоти.
Доц. Петър Илиев Петров, специалност двигатели с вътрешно горене,
подемно-транспортни машини.
Петър Йорданов Костов, специалност геодезия и
картография.Петър Каменов Милчев, специалност
строителство на сгради и съоръжения – технология.
Петър Савов Попов, специалност геодезия,
фотограм. и картография.
Пламен Димитров Гърбов, специалност технология на строителството, конструкции на
сгради и съоръжения, правоспособност по част
конструктивна.
Пламен Павлов Божилов, специалност строителен техник – сградостроителство и архитектура.
Пламен Савов Рачков, специалност водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Радинка Иванова Тричкова, специалност геодезия, фотограметрия и картография.
Райна Василева Бонева, специалност транспортно строителство – железопътно строителство.
Райна Георгиева Жечева, специалност земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Райничка Трифонова Банджакова, специалност
техник по строителство и архитектура.
Рени Василева Веселинова-Неделчева, специалност промишлено и гражданско строителство.
Рика Хараламбос Пападополулу, специалност
водоснабдяване и канализация – мрежи и съобщения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев, специалност геодезия,
фотограметрия и картография, специализация финансов и банков мениджмънт, оценка на недвижими
имоти, достъп до класифицирана информация.
Росица Димитрова Георгиева, специалност
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
земеделски земи и подобренията върху тях.
Росица Димитрова Михайлова, специалност
архитектура, оценител на недвижими имоти, активи произведения на изкуството, антиквариат,
благородни метали, скъпоценни камъни и т.н. в
сферата на произведенията на архитектурата и
недвижимите паметници на културата.
Румен Николов Урумов, специалност технология и механизация на строителството, оценител
на недвижими имоти, координатор по безопасност
и здраве в строителството.
К.м.н. Румяна Борисова Симеонова-Ненова,
специалност геодезия, фотограм. и картография,
оценител на недвижими имоти.
Р у м я на Георг иева Узу нова, спец иа л нос т
ПГС – конструкции, оценител на недвижими
имоти.
Ру м яна Миткова Пару шева-Пех ливанова,
специалност архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Светла Георгиева Микова, специалност промишлено и гражданско строителство – конструк-
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ции, оценител на недвижими имоти, търговски
предприятия.
Светлана Георгиева Бирова, специалност геодезия, фотограметрия и картография.
Славка Димитрова Чопова, специалност геодезия, фотограм. и картография.
Доц. д-р Славко Димитров Бежанов, специалност хидромелиоративно строителство, оценител
на недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия.
Снежанка Илиева Танушева, специалност
архитектура.
Снежанка Исаева Балабанова, специалност
строителство и архитектура – средно образование.
Снежина Димитрова Джакерска, специалност промишлено и гражданско строителство–
технология, организация и упр. на межд. инж.
дейност, ограничена проектантска правоспособност – строеж и V – V І кат., оценител на
недвижими имоти, вътрешен одит на системи
за управление на качеството на основата на изискванията на ISO.
Соня Кирилова Чернева, специалност промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти, оборотни и
дълготрайни активи, земеделски земи и трайни
насаждения.
Соня Хаим Стойкова, специалност промишлено и гражданско строителство, достъп до класифицирана информация.
Станимир Тодоров Янчев, специалност водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни
и общински предприятия.
Станоя Йорданов Дончевски, специалност
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стефан Димов Кондев, специалност технология
и механизация на строителството, оценител на
недвижими имоти.
Стефан Иванов Ямалиев, специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти.
Стефан Йорданов Георгиев, специалност геодезия, фотограметрия и картография.
Стефан Стоянов Бебревски, специалност промишлена топлотехника.
Стефчо Димитров Христов, специалност промишлена топлотехника.
Ст ойне Йорданов Доканин, спец иа лност
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Петрова Кунчева, специалност хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти.
Стоянчо Милков Милошев, специалност геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Ташко Веселинов Ташев, специалност промишлено и гражданско строителство – технология.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Теменужка Василева Минчева, специалност
архитектура.
Теодора Любомирова Дачева, специалност
строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата,
оценка на земеделски земи.
Тинка Димитрова Кочукова, специалност
хидромелиоративно строителство.
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Доц. д-р Фантина Рангелова Рангелова, специалност транспортно строителство – железопътно
строителство, оценител на недвижими имоти.
Хараламби Иванов Даскалов, специалност
хидромелиоративно строителство.
Харалампи Петров Гиргинов, специалност промишлено и гражданско строителство, планиране и
анализ на стопанската дейност, оценител на цели
държавни и общински предприятия, недвижими
имоти.
Христина Методиева Керелска, специалност
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Христина Михайлова Стоева, специалност промишлено и гражданско строителство-технология,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова, специалност
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, техническ и конт рол по част конст ру ктивна на
инвестиционните проекти, пълна проектантска
правоспособност.
Цвета Радославова Павлова, специалност архитектура.
Юлия Стоядинова Костова, специалност строителен техник, оценител на недвижими имоти
и земеделски земи, достъп до класифицирана
информация.
Яким Александров Червеняков, специалност
пътно строителство.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Боню Илиев Петков, специалност противопожарна техника и безопасност.
Доц. д-р инж. Веселин Симеонов Симеонов, специалност противопожарна техника и безопасност.
Живко Здравков Мартинов, специалност противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, достъп до класифицирана
информация.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност КЩ, инженерно-техническа, РАВ техника и
технология на взривните работи.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Валентина Владимировна Йорданова, специалност биология и химия.
Екатерина Димитрова Цочева, специалност озеленяване, специалност строителство и архитектура.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност
горско стопанство.
Снежана Любенова Петрова, специалност
полевъдство.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Валентина Владимировна Йорданова, специалност биология и химия.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност молекулярна и функционална биология.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност молекулярна и функционална биология.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Адриана Иванова Негрева, специалност химия,
квалификация химик-неорганик, оценител на ювелирни изделия от метали и сплави, скъпоценни
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камъни, нумизматика и антикварни ценности,
оценител на културно-историческите ценности в
България.
Албена Георгиева Кръстева, специалност инженерна химия.
Н.с. І ст. д-р Андрей Иванов Мицулов, специалност химия, кинология.
Ани Методиева Дръндарова, специалност химия
и екология.
Антон Михайлов Михайлов, специалност химическа технология на дървесината, икономика,
организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и др. фактически
отношения, търговски предприятия и вземания
финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Виолета Маринова Григорова, специалност
технология на нефта и газа, достъп до класифицирана информация.
Десислава Николова Гергова, специалност технология на материалите и материалознание – електрохимия и защита от корозия.
Десислава Севдалинова Григорова, специалност
химични технологии – биотехнологии.
Зоя Христова Карпузка, специалност химия.
Илина Иванова Савчева, специалност икономика на сигурността и отбраната, инженер-химик,
фелдшер.
Невена Михайлова Стефанова, специалност
технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти,
машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност
АВ-боеприпаси.
Спас Желязков Димитров, специалност технология на неорганични вещества.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специалност технология на каучука и пластмасите, експерт
по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на промишлените
продукти.
7.3. Съдебно-физическа експертиза
7.4. Съдебна физико-химическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева, специалност инженерна химия.
Десислава Николова Гергова, специалност технология на материалите и материалознание – електрохимия и защита от корозия.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност
АВ-боеприпаси.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Ст.н.с. Иванка Димитрова Бръчкова, специалност ветеринарна медицина.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Валентин Димитров Пунчев, специалност горско
стопанство, лицензиран за упражняване на частна
лесовъдска практика.
Венцислав Петков Иванов, специалност полевъдство.
Георги Пеев Ламбов, специалност полевъдство,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Гурко Райков Лозанов, специалност растителна
защита.
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Давидко Георгиев Нешев, специалност полевъдство.
Лидия Тодорова Петкова, специалност растителна защита.
Надежда Йотова Крисенко-Пещерска, специалност полевъдство, оценител на земеделски земи и
подобренията върху тях, достъп до класифицирана
информация.
Никола Георгиев Кочев, специалност полевъдство, оценител на земеделски машини и съоръжения.
Петър Димитров Петров, специалност горско
стопанство, регистриран за извършване на дейности
в горския фонд.
Руска Здравкова Лозанова, специалност лозароградинарство.
Севдалина Дакова Бояджиева, специалност
полевъдство.
Снежана Любенова Петрова, специалност
полевъдство.
Стамен Гълъбов Костадинов, специалност
горско стопанство, оценител на гори и земи в
горския фонд.
Христо Събков Събков, специалност селскостопанска техника, механизация и електрификация
на животновъдството.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Адриана Иванова Негрева, специалност химия,
квалификация химик-неорганик, оценител на ювелирни изделия от метали и сплави, скъпоценни
камъни, нумизматика и антикварни ценности,
оценител на културно-историческите ценности в
България.
Доц. д-р Благовеста Иванова Иванова-Цоцова,
специалност история на изкуството.
Велислава Христова Стоянова-Тилева, специалност изкуствознание, оценител на произведения
на изкуството, антиквариат, благородни метали,
скъпоценни камъни, българска живопис, скулптура
и графика на 19 и 20 век.
Диана-Мария Боянова Райнова, специалност
декоративно-монументална скулптура.
Иван Василев Кавалджиев, специалност актьорско майсторство.
Йордан Захариев Андонов, специалност кинознание, авторско право и сродните му права.
Косьо Георгиев Джелебов, специалност керамика.
Кристиян Атанасов Бояджиев, специалност
музикална педагогика.
Маргарита Иванова Кузова, специалност изкуствознание.
Мария Тошкова Вълева, специалност художествена бродерия, изработка, преработка и ремонт на
изделия от злато и сребро.
Мирослав Димитров Аврамов, специалност
класическа археология.
Петър Атанасов Наумов, специалност плакат,
оценител на недвижими имоти.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Александър Георгиев Костадинов, специалност
право, оценител на недвижими имоти, оценител
на финансови активи и финансови институции.
Ваня Лукова Матанова-Колева, специалност
педагогика, проф. по медицинска психология.
Венелина Кирилова Луканска, специалност
социални дейности – социална работа в общински
структури.
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Виолета Пенева Паскалева, специалност фармация, квалификация патентен специалист, оценка
на интелектуална и индустриална собственост.
Владимир Иванов Маринков, специалност
немска филология – преводач.
Десислава Михайлова Станоева, специалност
социална педагогика, психология, квалификация
специалист по социална работа със специализация,
преквалификация и пренасочване на работната сила.
Добри Спасов Пандурски, специалност право.
Дора Георгиева Славкова, специалност математика и информатика, финанси и счетоводство.
Евгени Евгениев Григоров, специалност организация и икономика на дистрибуторската и
аптечната практика, магистър фармацевт, специалност здравна политика и мениджмънт на
здравеопазването, здравен мениджър.
Йордан Кирилов Дойчинов, специалност ел.
монтьор на ел. машини, уреди и апарати.
Йордан Николов Иванов, специалност мебелно
производство.
Йорданка Иванова Алекова-Вълчева, специалност английска филология – преводач.
Красимир Драганов Тасков, специалност композиция.
Кристиян Атанасов Бояджиев, специалност
музикална педагогика.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност педагогика, квалификация специалист по педагогика и
преподавател в средните училища, специализация
психология.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова, специалност предучилищна педагогика, счетоводство
и контрол, мениджмънт и маркетинг, оценител
на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Людмил Михайлов Горчев, специалност хорово
дирижиране, оперно-симфонично дирижиране.
Мариана Русева Радулова, специалност международни икономически отношения, преводач – английски език.
Мирослава Цанкова Стойчева, специалност
чешка филология, квалификация преводач – немски език.
Момчил Йорданов Златарев, специалност
физическо възпитание, управление и право на
интелектуална собственост.
Петя Васкова Христова, специалност международни икономически отношения, маркетинг,
квалификация английски език и литература.
Петя Стойнева Гергова, специалност журналистика.
Райа Димитрова Костова, специалност телекомуникации, оценител на недвижими имоти.
Ридван Исмаилов Мехмедов, специалност
турска филология – специалист по турски език и
литература.
Севдалина Иванова Дрехемова, специалност
икономика на интелектуалната собственост, съдебно-маркова експертиза.
Симеон Стоянов Кръстев, специалност културно-просветна работа – организатор методист.
Снежана Кирилова Драганова, специалност
педагогика – детски учител.
Цветан Петров Асенов, специалност машинна
обработка.
Юлиян Георгиев Слабаков, специалност музикална педагогика, композиция.
7098
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92. – Община Стражица на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през юни 2012 г. е извършена
продажба на общински нежилищен имот, представляващ обособена част от масивна сграда
(търговски обект) със ЗП 108,46 кв. м, намираща
се в УПИ І, кв. 18 по плана на с. Мирово, заедно със съответното право на строеж, продаден
чрез публичен търг с явно наддаване на Сунай
Раифов Сюлейманов за 12 000 лв., изплатени
изцяло от купувача.
7550
34 . – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана за регулация и застрояване
за част от м. кв. Овча купел: кв. 52 – УПИ I и II,
кв. 53 – УПИ III, IV, V, VI и VII, кв. 54 – УПИ IV
и улица от о.т. 103 до о.т. 102, който е изложен в
район „Овча купел“. Заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез район „Овча купел“.
Проектите за подробни устройствени планове
по ал. 2 подлежат на обществено обсъждане по
реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ преди внасянето им
в Общинския експертен съвет по устройство на
територията.
7294
379. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение
на план за регулация и застрояване на УПИ
І – „За специални нужди“, ІІ-3, ІІІ-5 от кв. 1,
и УПИ І – „За физкултурни нужди“, ІІ – „За
нуждите на МВР“, ІV – „За нуждите на МВР“,
V-626, 627 от кв. 13 за създаване на нов кв. 13 и
нови УПИ І – „За физкултурни нужди“, ІІ – „За
нуждите на МВР“, VІ-626,627, VІІ – „За нуждите на МВР“, VІІІ-635, 1148, ІХ – „За специални
нужди“, Х-660, ХІ-635, 657, 1147, 1194, ХІІ – „За
парк и тп“; изменение на улична регулация за
отпадане на улица от о.т. 350 до о.т. 7а (нова)
и изменение на улична регулация от о.т. 350 до
о.т. 386 и от о.т. 388 до о. т. 390, м. Панорамен
път – Специални нужди – Беловодски път, който е изложен в район „Витоша“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Витоша“. Проектът подлежи
на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1
ЗУТ преди внасянето му в Общинския експертен
съвет по устройство на територията.
7427
24. – Община Айтос на основание на 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 – „Водопровод и канализация до „Индустриален и бизнес парк
Айтос“. Трасето на водопровода започва от т. 12
на приложения чертеж към проекта, преминава
през имоти № 000748 (полски път, публична общинска собственост), № 000699 (канал, публична
общинска собственост), № 000890 (засолена нива,
общинска частна собственост) и № 000948 (полски
път, публична общинска собственост) и завършва
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във водомерна шахта в имот № 000889 (засолена
нива, общинска частна собственост) в землището
на гр. Айтос. Сервитутът на трасето на канализацията засяга следните имоти в землището на гр.
Айтос: № 508001 (засолена нива, собственост на
„Индустриален и бизнес парк Айтос“), № 000001
(полски път, публична общинска собственост),
№ 000236 (канал, собственост на МЗХ – ХМС),
№ 485001(засолена нива, собственост на „Индустриален и бизнес парк Айтос“), № 000908
(канал, собственост на МЗХ – ХМС), № 000930
(канал, собственост на МЗХ – ХМС), № 000911
(полски път, публична общинска собственост),
№ 000914 (мера, публична общинска собственост),
№ 000695 (канал, публична общинска собственост), № 000948 (полски път, публична общинска
собственост), № 000890 (засолена нива, общинска
частна собственост), № 000699 (канал, публична
общинска собственост), № 000748 (полски път,
п ублична общинска собственост), № 0 0 0 056
(полски път, публична общинска собственост),
№ 0 0 0907 (полск и п ът, п убли чна общ инска
собственост) и № 272005 (нива, собственост на
Лидия Василева Василева). Общата дължина
на трасето на колектора е 3427 м. Проектът
се намира в дирекция „ТСУС“ при Община
Айтос. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7375
25. – Община Айтос на основание на 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 – „Въздушен електропровод за захранване на
„Индустриален и бизнес парк Айтос“. Трасето
на електропровода с дължина 71 м започва от
стълб № 24 на електропровод ВЛ 110 kV п/
ст „Айтос“ – п/ст „Слънчев бряг – запад“, намиращ се в имот № 511007 (нива, собственост
на Лидия Василева Василева), преминава през
имоти № 000697 (полски път, общинска публична
собственост), № 000681 (канал, собственост на
МЗХ – ХМС, държавна публична собственост)
и достига до имот № 508001 (засолена нива,
собственост на „Индустриален и бизнес парк
Айтос“) в землището на гр. Айтос. Проектът
се намира в дирекция „ТСУС“ при Община
Айтос. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7376
23. – Община Айтос на основание на 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 – „Път с
трайна настилка за осигуряване на транспортен
достъп до „Индустриален и бизнес парк Айтос“.
Трасето на пътя започва от т. 18 и 19 на приложения към проекта чертеж, преминава през
имоти: № 000748 (полски път, публична общинска
собственост), № 000695 (канал, общинска частна
собственост), № 000699 (канал, общинска частна
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собственост), № 000890 (засолена нива, общинска
частна собственост) и № 000948 (полски път,
публична общинска собственост) и завършва
в т. 14 и 15, намиращи се в имот № 000889
(засолена нива, общинска частна собственост),
всички в землището на гр. Айтос. Проектът се
намира в дирекция „ТСУС“ при Община Айтос.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7377
84. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване за
ПИ № 068010, местност Мочура, землище на гр.
Килифарево, с цел промяна предназначението на
земеделска земя за изграждане на логистичен
център и ПУП – парцеларен план за трасе на
външен водопровод и парцеларен план за трасе
на кабел за външно ел. захранване за обект в
ПИ № 068010, който се намира в кметство Килифарево, стая 11. На основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на общината.
7425
85. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване за
ПИ № 068007, местност Мочура, землище на гр.
Килифарево, с цел промяна предназначението на
земеделска земя за изграждане на бензиностанция, съоръжения за инфраструктурно обслужване
и търговски обекти и ПУП – парцеларен план за
трасе на външен водопровод и парцеларен план
за трасе на кабел за външно ел. захранване за
обекти в ПИ № 068007, който се намира в кметство Килифарево, стая 11. На основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на общината.
7426
25. – Община гр. Вълчи дол, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план
за трасе – заустване на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие в УПИ I, кв.
49 по плана на с. Генерал Киселово, с дължина
на трасето 214,33 м, преминаващо през полски
пътища № 000141, 000162 и 000187, общинска
собственост, землище с. Генерал Киселово. Проектът е изложен в сградата на Община Вълчи
дол, стая 203. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
7378
35. – Община Годеч, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за
техническата инфраструктура за обект „Подземна
кабелна линия 20 kV за електроснабдяване на
„Фотоволтаична централа“ в ПИ № 001013 от
стопански двор в с. Мургаш, засягащ имоти с
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№ 1.43, 0.1 и 1.41. Проектът е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на общината. 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 общинската администрация.
7167
58. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПЗ с ел. и ВиК схеми за ПИ с идентификатор 18157.60.1 по КК на гр. Гурково за отреждане на имота „За производствени и складови
дейности – складиране и обработка на дървесина“.
Проектът се намира в стая № 5 на общинската
администрация – Гурково. 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 общинската
администрация – Гурково.
7418
58а. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПЗ (план за застрояване) с ел. и ВиК
схеми и ПП (парцеларен план) – ел. кабел и водопровод за ПИ с идентификатор 22767.207.403 по
КК на с. Паничерево за изграждане на обекти:
„Производство на ел. енергия от биомаса“; „Оранжерия за зеленчуци (плодове)“ и „Производство
на обогатена биологична тор“, с трасе и сервитут
на ел. кабел, преминаващи през ПИ с идентификатори 22767.190.406; 22767.193.247; 22767.193.253;
2 2 767.19 3. 59 9; 2 2 767.19 3. 6 01; 2 2 767. 2 01. 2 7 2;
2 2 767. 2 01. 6 0 0 ; 2 2 767. 2 0 6 .9 9 ; 2 2 767. 2 0 6 . 3 0 9 ;
22767.206.635; 22767.207.606 и 22767.222.1 по КК
на с. Паничерево, и трасе и сервитут на водопровода, преминаващи през ПИ с идентификатори
22767.206.99; 22767.206.635 и 22767.207.606 по КК
на с. Паничерево. Проектът се намира в стая
№ 5 на общинската администрация – Гурково.
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 общинската администрация – Гурково.
7419
16. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „АМ „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък от км 5+000
до км 71+011.31 – реконструкция на въздушни
електропроводни линии високо напрежение и
газопроводи, за землищата на с. Крепост, с.
Добрич и с. Воден“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в срок един месец след обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проекта в отдел „ТСУ“
на общината и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7276
16. – Община гр. Етрополе, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ), съдържащ ПУП – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизира-
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ните територии и инвестиционни проекти (ИП) за
обект „Водоснабдяване на вилна зона Рибарника
от гр. Етрополе“. Проектът се намира в отдел
„УТС“ при ОбА – Етрополе, стая 102, и може да
бъде разгледан всеки работен ден в рамките на
работното време. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
7563
4. – Община гр. Котел, област Сливен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект
за изменение на ПУП за кв. 13 и кв. 18 по устройствен план на с. Филаретово, област Сливен.
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 общинската администрация.
7397
396. – Община Павел баня на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план на обект: Трасе
на ел. кабел за захранване на ПИ 172020, ПИ
044041, ПИ 044045, ПИ 172004, ПИ 173006, ПИ
1734003, ПИ 172002 и ПИ 176006 в землището на
с. Тъжа, община Павел баня, област Стара Загора.
Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 9 в сградата
на Община Павел баня. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7535
397. – Община Павел баня на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – ПЗ за ПИ 173006 в местност
Софиларски път с придружаващите ел. и В и К
схеми – землище с. Тъжа, община Павел баня,
област Стара Загора. Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 9 в сградата на Община Павел
баня. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7536
398. – Община Павел баня на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – ПЗ за ПИ 174003 в местност
Софиларски път с придружаващите ел. и В и К
схеми – землище с. Тъжа, община Павел баня,
област Стара Загора. Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 9 в сградата на Община Павел
баня. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7537
399. – Община Павел баня на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – ПЗ за ПИ 172004 в местност
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Сюлейманова чешма с придружаващите ел. и
В и К схеми – землище с. Тъжа, община Павел
баня, област Стара Загора. Документацията по
изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 9 в сградата на Община Павел
баня. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7538
400. – Община Павел баня на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – ПЗ за ПИ 044045 в местност
Сюлейманова чешма с придружаващите ел. и
В и К схеми – землище с. Тъжа, община Павел
баня, област Стара Загора. Документацията по
изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 9 в сградата на Община Павел
баня. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7539
401. – Община Павел баня на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – ПЗ за ПИ 044041 в местност
Сюлейманова чешма с придружаващите ел. и
В и К схеми – землище с. Тъжа, община Павел
баня, област Стара Загора. Документацията по
изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 9 в сградата на Община Павел
баня. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7540
40. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на външен водопровод
и външно ел. захранване до имот № 098031, м.
Цвиковица, землище с. Марикостиново. Трасето
и сервитутите, 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 за външен водопровод, както
следва: 162014, 000492, 069003, 069009, и външно
ел. захранване, както следва: 162014, 000492, землище с. Марикостиново. Проектът се намира
в сградата на Община Петрич. 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 общинската
администрация.
7541
193. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на ПУП – парцеларен план
за: „Разширение на полски път ПИ № 94.297 във
връзка с изменение на комуникативната схема за
достъп до УПИ 085004 – декоративен разсадник,
в землището на с. Царацово, област Пловдив“.
Проектът е на разположение за разглеждане в
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Община „Марица“ – Пловдив, стая 408. Съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите собственици
могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
7203
248. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че на основание чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ е изработен проект на ПУП – парцеларен план за обект: „Подземна оптична кабелна
мрежа от с. Царацово във и до с. Радиново и с.
Костиево, община „Марица“, област Пловдив“.
Проектното трасе минава през следните имоти:
1. В с. Царацово, община „Марица“: 94.5 – за
път от републиканската пътна мрежа; 94.6 – за
местен път; 134.30 – за селскостопански, горски,
ведомствен път. 2. В с. Радиново, община „Марица“: 7.50 – водно течение, река; 7.51 – за местен
път; 8.91, 8.95, 16.58, 16.88, 16.104, 17.256, 18.91,
18.92, 18.183, 18.188 – за селскостопански, горски,
ведомствен път; 8.92, 18.184, 18.187 – за друг вид
водно течение, водна площ, съоръжение; 21.166,
26.29 – отводнителен канал. 3. В с. Костиево,
община „Марица“: 2.78 – отводнителен канал;
2.79 – за селскостопански, горски, ведомствен път;
2.80 – за местен път; 26.818 – водно течение, река.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересованите лица, които в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска
администрация „Марица“, област Пловдив.
7204
437. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ е изработен проект на ПУП – парцеларен
план на: „Трасе на подземен ел. кабел 20 kV от
подстанция 110/20 kV „Царацово“, намираща се
в УПИ 079003 – ел. подстанция, до ЖР стълб
№ 13, намиращ се в ПИ № 34.177 по КК на с.
Бенковски, област Пловдив“, преминаващо през
ПИ 79.3, 79.27, 79.58 и 141.35 по КК на с. Царацово
и ПИ 34.85, 34.147, 34.155, 34.177, 34.178, 34.186,
34.187, 34.188, 34.189, 34.190 и 34.191 по КК на с.
Бенковски, област Пловдив. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация, стая
408, и може да се разгледа от заинтересованите
лица, които в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинска администрация
„Марица“, област Пловдив.
7205
1. – Общ и на П ловд и в, ра йон „За па ден“,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУ Т, че е
изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план на част
от квартали 62 и 63а по плана на кв. „Христо
Смирненски – запад“ – Пловдив. Проектът е изложен за запознаване в Районна администрация
„Западен“ на Община Пловдив, ул. Вечерница 1а.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Пловдив чрез
район „Западен“.
7542
289. – Община гр. Ракитово, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава
на всички заинтересовани лица, притежаващи
земеделски земи в м. Елен кладенец, землище
на с. Дорково, община Ракитово, че са изработени: 1. подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект на техническата инфраструктура за промяна предназначението на
приблизително 600 м от полски път с идентификатор 23008.5.68, землище на с. Дорково, община
Ракитово, с цел подобряване на инфраструктурата
и осигуряване на достъп до палеонтологичното
находище; 2. подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за
обект „Палеонтологичен парк“, засягащ имоти с
идентификатори 23008.5.75 – частна собственост,
и 23008.5.74 – публична общинска собственост. В
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация.
7543
622. – Общ и на Са н да нск и на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
за проектно трасе на водопровод за пречиствателна станция за отпадни води за с. Джигурово,
община Сандански. Трасето преминава през
имоти № 92.31 – полски път, № 0.244 – полски
път, и № 0.245 – полски път, в землището на с.
Джигурово, община Сандански. Планът е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5. 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 общинската администрация.
7409
623. – Общ и на Са н да нск и на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на водопровод
за пречиствателна станция за отпадни води за
с. Склаве, община Сандански. Трасето преминава през имоти № 0.161 – полски път, и път в
регулация в землището на с. Склаве, община
Сандански. Планът е изложен в сградата на
общината, ет. 4, стая 5. 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 общинската
администрация.
7410
624. – Общ и на Са н да нск и на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на електропровод
за пречиствателна станция за отпадни води за
с. Склаве, община Сандански. Трасето преминава през имоти № 0.161 – полски път, и път в
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регулация в землището на с. Склаве, община
Сандански. Планът е изложен в сградата на
общината, ет. 4, стая 5. 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 общинската
администрация.
7411
625. – Общ и на Са н да нск и на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
за проектно трасе на електропровод за пречиствателна станция за отпадни води за с. Джигурово,
община Сандански. Трасето преминава през
имоти № 92.31 – полски път, № 0.244 – полски
път, и № 0.245 – полски път, в землището на с.
Джигурово, община Сандански. Планът е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5. 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 общинската администрация.
7412
50. – Община Своге, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен и внесен за процедиране допуснатият
със Заповед № 923 от 4.07.2012 г. и Заповед № 964
от 12.07.2012 г. проект за частично изменение на
подробния устройствен план (ЧИ на ПУП) на с.
Свидня, община Своге, Софийска област – план
за регулация (ПР) за изменение на улица с ОК
195-196-197А-197 (ул. В. Левски) между квартали
11 и 13 за намаляване напречния є профил от
9 м на 6 м и изменение на уличнорегулационните
линии на прилежащите към нея урегулирани
поземлени имоти (УПИ) I-93, XVI-91, XV-91,
XIV- 91, XII-306, XI-306, X-305, XIII-305, IX-305
от кв. 11 и УПИ I-183, II-184, III-185, IV-186,
V-187, VI-258, VII-259, VIII-260, IX-263, X-263 от
кв. 13, и изменение на част от улица с ОК 1237195 (ул. Еверест) между квартали 10 и 14, като
в участъка, прилежащ към УПИ XXII-96 от кв.
10, е предвидена като пешеходна (стъпаловидна).
Преписката се намира в дирекция „Устройство и
развитие на територията“ при Община Своге и
справки по нея могат да се правят всеки работен
ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ЧИ на ПУП могат да се правят до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7165
34. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен уст ройствен план в
част – план за регулация за част от кв. 61 и кв.
69, местност Орта синур, селищно образувание
„Изгрев“, землище гр. Сливен, като се променя
уличната регулация – отпадат улици от о.т. 570
до о.т. 572 и от о.т. 569 до о.т. 571; проектират се
нови улици от о.т. 643а до о.т. 569г и от о.т. 572а
до о.т. 571б; променят се границите на кв. 61 и
69 и се образува нов кв. 83; отпада УПИ I – „За
обществено обслужване“ в кв. 69, и се образува
нов УПИ I – „За обществено обслужване“ в кв.
83. Проектът е изложен в сградата на общината – стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
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вен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
7551
35. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане
на водопроводно отклонение за поземлен имот
67338.44.1, местност Сливенски кър, землище
гр. Сливен. Трасето преминава през имоти
67338.251.1, 67338.251.2 и 67338.251.5 – общинска собственост в същото землище. Проектът
е изложен в сградата на общината – стая 35.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
7552
36. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане
на водопроводно отклонение за поземлен имот
67338.48.4, местност Сливенски кър, землище
гр. Сливен. Трасето преминава през имоти
67338.48.34, 67338.48.35 и 67338.48.36 – общинска собственост в същото землище. Проектът
е изложен в сградата на общината – стая 35.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
7553
43. – Община Сливо поле на основание чл. 128,
ал. 2 и 3 ЗУТ съобщава, че във връзка с издадена
Заповед № РД-09-844 от 21.12.2011 г. на кмета на
Община Сливо поле е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на
имот 026025 по КВС на с. Стамболово, ЕКАТТЕ
68713, община Сливо поле, област Русе, подобект:
парцеларен план към схема за електроснабдяване.
Проектът за ПУП е изложен за разглеждане в
стая 12 на сградата на общината в гр. Сливо поле,
бул. България 26. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7159
57. – Община Сливо поле на основание чл. 128,
ал. 2 и 3 ЗУТ съобщава, че във връзка с издадена Заповед № РД-09-392 от 5.07.2012 г. на кмета
на Община Сливо поле е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63668.142.24 по
кадастралната карта на с. Ряхово, община Сливо
поле, област Русе. Проектът за ПУП – план за
застрояване, е изложен за разглеждане в стая 12
на Община Сливо поле, бул. България 26. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7420
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6. – Областният управител на Софийска област на основание чл. 148, ал. 3 и чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 142, ал. 1, чл. 143, ал. 1, т. 1 и 2
и ал. 2 и чл. 152, ал. 1 ЗУ Т, Комплексен доклад
за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към
строежите, изготвен от „Икар консулт“ – А Д,
София, и одобрен работен проект по чл. 145,
ал. 2 ЗУ Т е издал разрешение за строеж № 4
от 23.07.2012 г. на Министерството на здравеопазването за строеж пета категория съгласно
чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „д“ ЗУ Т и чл. 10, ал. 4,
буква „д“ от Наредба № 1 „Оптична свързаност
на климатична станция на МЗ“ в землището на
гр. Пирдоп и с. Душанци, община Пирдоп, и
гр. Златица, община Златица, Софийска област.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУ Т разрешението
за строеж подлежи на обжалване пред А дминистративния съд – София област, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7374
1. – Община Чепеларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ – „Техническа
инфраструктура – Пречиствателна станция за
отпадъчни води и помпена станция“ с подробен уст ройствен план – парцеларен план за
обект „Обслужващ път към УПИ – Техническа
инфраструктура – Пречиствателна станция за
отпадъчни води и помпена станция, преминаващ през следните имоти с идентификатори
80371.218.1 по КККР на гр. Чепеларе (в к.к.
Пампорово) и 58517.209.2 по КККР на с. Проглед
(в к.к. Пампорово) и подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Пречистване
на отпадъчните води с ПСОВ 2 за к.к. Пампорово на агломерация к.к. Пампорово“ с подобект
„К ПС и напорен колек тор от съществу ващ
ПСОВ“, преминаващ през следните имоти с
идентификатори 80371.244.247; 80371.244.348;
80371.244.1203; 80371.244.346 и 80371.218.1 по
К К К Р на г р. Чепеларе (в к.к. Пампорово),
58517.102.37; 58517.102.38 и 58517.102.39 по КККР
на с. Проглед (в к.к. Пампорово), които са
изложени в Община Чепеларе. На основание
чл. 156а ЗУ Т в петнадесетдневен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Чепеларе.
7166
11. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПП (парцеларен план) за обект: АМ „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък
от км 5+000 до км 71+011.31 – реконструкция
на въздушни електропроводни линии високо
напрежение и газопроводи, за землищата на
гр. Чирпан и с. Зетьово. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУ Т в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения и искания по проектите до общинската администрация. Проектите са изложени
в сградата на Община Чирпан, ет. 1, стая 4.
7549
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СЪДИЛИЩ А
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че по жалба на
Агенция „Пътна инфраструктура“ е образувано адм.
дело № 1346/2012 по описа на съда с предмет на
оспорване – Заповед № РД-01-1128 от 15.11.2005 г.
на кмета на Община Царево, с която е одобрен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени
имоти пл. № 002013 и № 002014, намиращи се в
местността Дълбоки дол, землището на с. Варвара,
община Царево. Заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници в производството по
адм. д. № 1346/2012 в едномесечен срок от деня на
обнародване на съобщението в „Държавен вестник“.
Административно дело № 1346/2012 по описа на
Административния съд – Бургас, е насрочено за
13.11.2012 г. от 10,30 ч.
7555
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Павлина Митева Панайотова срещу
Решение № 273-6 от 28.03.2012 г. на ОбС – Варна,
с което е одобрен ПУП – ПУР на СО „Прибой“,
само в частта, засягаща собствения на жалбоподателката поземлен имот № 1446. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм. д. № 2664/2012 в едномесечен срок от деня
на обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.
7512
Административният съд – Варна, на основание
чл. 218, ал. 2 и 4 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. д. № 2644/2012 по описа на съда Варна по
жалба от Снежанка Димитрова Торлакова и Георги
Костадинов Торлаков срещу Решение № 273-6 от
28.03.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, в
частта за имоти № 1160 и № 1157 – СО „Прибой“,
гр. Варна, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № РД-12-9302/25 от 02.02.2012 г.
Общинският съвет – гр. Варна, е одобрил подробен
устройствен план – план за улична регулация на
улици и поземлени имоти за обекти публична
собственост, план за улична регулация на СО
„Прибой“, в т. ч. специфични правила за прилагане и схеми: схема за електронни и съобщителни
мрежи и съоръжения, схема за електроснабдяване,
схема за водоснабдяване и канализация, схема
за газоснабдяване, сборна схема на техническата
инфраструктура, схема за вертикално планиране и
транспортно-комуникационна схема. Съдът указва
на заинтересованите лица, че в срок един месец
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ могат да подадат заявление до Административния съд – Варна, със съдържание съобразно
чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им
като ответници в производството.
7513
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 670/2012 по
описа на съда с жалбоподатели „Шамъс“ – ЕООД,
Плевен; ЕТ „Елвекс – Цветан Миков“, Плевен, и
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ЕТ „Теза 97 – Златко Анчев“ – Плевен, и ответник
кмет на Община Плевен по оспорване на Заповед
№ РД-12-958 от 17.07.2012 г. на кмета на общината на основание чл. 3, ал. 1 ЗДвП, чл. 8, т. 3 от
Наредба № 1 за организиране на движението по
пътищата на МРРБ и чл. 44, ал. 2 във връзка с
чл. 44, ал. 1 ЗМСМА.
7514
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че Невена
Спасова Костова от с. Брестник, област Пловдив,
ул. Никола Вапцаров 2, и Катерина Костадинова
Вършилова, родена на 21.09.1953 г., от с. Брестник,
област Пловдив, ул. Петър Берон 14, са оспорили
Заповед № 543 от 22.08.2011 г. на кмета на Община
„Родопи“, с която е одобрен ПУП – ПРЗ на имот
№ 010126, местност Изворите, землище с. Брестник,
представляващ земеделска земя за процедура промяна предназначението, съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като се образува УПИ: I-10126,
производствени дейности, склад за съхранение на
кожи, без преработка, разширение на полски път
с 2,5 м, по червени, сини линии, надписи със син
цвят и корекции със зелено; определя се начин
на застрояване на сгради с Н до 10 м, свободно
разположени в зона по ограничителна линия на
застрояване, показана с плътен червен пунктир,
котировки с черно и корекции със зелено; определя се устройствена зона „Пп“ съгласно здравно
заключение на РИОКОЗ – Пловдив, с изх. № 5838
от 19.06.2007 г. се определя ХЗЗ 300 м; съгласуват
се трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване със собствен водоизточник, за което
е образувано адм.д. № 2176 по описа на съда за
2012 г., ХI състав. Заинтересованите лица могат
да се конституират като ответници по делото в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез заявление, което
да съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; 2. трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната
администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или
наименованието на юридическото лице, изписани
и на български език, седалището и последния, посочен в съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес; 4. номер на делото; 5. акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал; 6.
изявление, че заинтересованото лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник; 7.
подпис на заявителя. Към заявлението следва да се
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересовано лице на заявителя.
Административно дело № 2176/2012 е насрочено
за 4.10.2012 г. от 9,30 ч.
7556
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от областния управител на
област Хасково, с което се оспорват частично като
незаконосъобразни Решение № 313, Решение № 314,
Решение № 315, Решение № 316 и Решение № 317,
приети на заседание на Общинския съвет – Димитровград, проведено на 28.06.2012 г., по което
е образувано адм. дело № 208/2012 по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
26.09.2012 г. от 11 ч.
7557
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Варненският районен съд, ХІV състав, призовава
Елена Николаева Чуйкова, родена на 26.06.1974 г.
в Москва, гражданка на Руската федерация, с
последен известен адрес с. Приселци, община
Аврен, област Варна, местност Корията, ателие
№ 28, бл. С, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда като ответница по гр. д. № 16409/2011,
заведено от „Венцислав Дорелов“ – ЕООД, с ЕИК
030029367, представлявано от Венцислав Дорелов
Славов, с правно основание чл. 79, ал. 1 във връзка
с чл. 86 ЗЗД, да се яви в РС – Варна, в канцеларията
на деловодството на ХІV състав, в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“, за
да получи препис от исковата молба по делото и
приложенията. При неявяване на ответницата ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
7558
Врачанският окръжен съд обявява във връзка
с решение № 102 от 11.07.2012 г. на ВКС по т.д.
№ 1294/2011, че се отменя решение № 1390 от
25.07.2011 г. по т.д. № 161/2010 на Софийския апелативен съд в частта, с която е уважена молбата на
„Буларт Констръкшън“ – ООД, Враца, за откриване
на производство по несъстоятелност при условията на чл. 609 ТЗ по отношение на Туристическо
дружество „Веслец“ – Враца, по т.д. № 10/2010 и
вместо него постановява: отхвърля подадената
от „Буларт Констръкшън“ – ООД, Враца, молба
по чл. 625 във връзка с чл. 609 ТЗ за откриване
производство по несъстоятелност на Туристическо
дружество „Веслец“ – Враца, като неоснователна.
7559
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 и чл. 19 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 6019/2004 за политическа партия с наименование
„Демократи за силна България“ – изменения в
устава, приети на Деветото национално събрание
на ПП „ДСБ“, проведено на 30.06.2012 г., като
новият устав се счита неразделна част от настоящото решение. Заличава Даниел Павлов Митов
и Прошко Начев Прошков като членове на националното ръководство на партията „Демократи
за силна България“. Вписва Веселин Методиев
Петров и Атанас Петров Атанасов като членове
на националното ръководство на политическа
партия „Демократи за силна България“. Вписва
Станислав Колев Йордански като член на Националния вътрешнопартиен арбитраж на партия
„Демократи за силна България“.
7554

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
11. – Управителният съвет на сдружение „Евроинтеграция“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 20.09.2012 г.
в 16 ч. в София на адрес ул. Парчевич 10, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. обсъждане и решаване на въпроса
за прекратяване на сдружението поради постигане
на целите и задачите му; 3. назначаване на ликвидатор; 4. разни.
7518
22. – Управителният съвет на Българската
федерация по спелеология – София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 21.09.2012 г. в София, бул. Васил
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Левски 75, Спортната палата, зала на ет. 5, в 10 ч.
при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на БФСп; 2. приемане отчета за дейността
на управителния съвет; 3. запознаване с констатациите от проверката на МФВС; 4. избиране на
председател и членове на управителния съвет; 5.
приемане на бюджета за 2012 г.; 6. утвърждаване
на календарния план на БФСп за 2012 г.; 7. организационни въпроси. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час и се провежда на същото място и при
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
На основание чл. 19, ал. 1 и 2 от Устава на БФСп
нормата на представителство е по един делегат
на всеки член на сдружението – юридическо лице
(клуб, туристическо дружество). В работата на
общото събрание участват и членовете на управителния съвет.
7519
58. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Клуб Икономика 2000“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 5.10.2012 г. в 15 ч. в заседателната
зала на офиса на сдружението на адрес: София,
ул. Стара планина 74, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на сдружението; 2.
избор на управителен съвет; 3. промени в устава;
4. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден 1 час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
7263
52. – Управителният съвет на Съюза на българските композитори (СБК), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 6.10.2012 г. в 9 ч. в сградата на СБК – София, ул. Иван Вазов 2, при следния дневен ред:
1. предложения за промени в устава на СБК; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред,
колкото и членове да се явят.
7185
10. – Националният партиен съвет на Радикалдемократическата партия в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 6.10.2012 г. в 11 ч.
в София, Дом на културата „Средец“, ул. Кракра
2А, ХХХIV редовен конгрес на Радикалдемократическата партия в България, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на РДП; 2.
отчети на проверителния съвет и на комисията по
етика; 3. промени в устава; 4. избор на ръководни
органи; 5. приемане на политическа декларация.
Регистрацията започва на 6.10.2012 г. в 10 ч.
7186
1. – Управителният съвет на сдружение „Фенклуб на ФК Арсенал – Лондон в България“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 06.10.2012 г. в 11 ч. в София, ж.к. Слатина,
бл. 28, ет. 7, ап. 29, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за дейността на сдружението;
2. приемане на годишния финансов отчет; 3. освобождаване на членовете на управителния съвет
на сдружението поради изтичане на мандата им;
4. избор на нов състав на управителния съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7517
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3. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб Икономист“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
06.10.2012 г. в 10 ч. в София, район „Студентски“,
Студентски град, бл. 53, вх. Б, ап. 611, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. промяна в управлението на дружеството; 3. текущи.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
7569
32. – Управителният съвет на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ поканва всички академици, дописни членове, член-наблюдатели и почетни
членове на БАНИ да присъстват на общо събрание
на БАНИ на 27.10.2012 г. в 9,30 ч. в голямата зала
на Военномедицинската академия, ул. Св. Георги
Софийски 3, София, при следния дневен ред: 1.
внасяне на промени в устава с цел актуализация
на някои от членовете му; 2. кратка информация
за постъпките на БАНИ пред Министерството на
образованието, младежта и науката; 3. приемане
на нови членове в БАНИ; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно от обявения.
7035
7. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Национално сдружение на педиатрите – специалисти от извънболничната помощ“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо отчетно-изборно събрание на членовете на
сдружението на 27.10.2012 г. в 10,30 ч. в София в
конферентната зала на „Централ Хотел Форум“,
ул. Цар Борис ІІІ № 41 (бивш х-л „Славия“), при
следния дневен ред: 1. приемане отчет за дейността
на управителния съвет през 2011 г.; 2. приемане на
финансов отчет на сдружението за 2011 г.; 3. приемане годишния бюджет на сдружението за 2013 г.;
4. обсъждане на дейността на УС на НСПСИП
относно НРД 2013 г.; 5. обсъждане провеждането
на Шеста национална практическа конференция
по педиатрия; 6. обсъждане участието на НСПСИП
в Академия по ваксинопрофилактика; 7. разни.
Общото събрание на основание чл. 6, ал. 4 от
устава на сдружението се счита законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред и се счита
законно, колкото и членове да се явят. Проектите
за решения са на разположение на всички членове.
6952
41. – Управителният съвет на сдружение
„Българска астрологична асоциация“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 4.11.2012 г. в 11 ч. в офиса на
БАА – София, бул. Мария-Луиза 38, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на БАА през
текущата година, направен от председателя на
БАА; 2. финансов отчет за изминалата 2011 г.; 3.
предложения от УС на БАА за учебната програма
за периода 2012/2013 г.; 4. обсъждане на текущи
въпроси; 5. предложения от членовете на асоциацията по различни теми, свързани с дейността на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7325

БРОЙ 61

ДЪРЖАВЕН

87. – Управителният съвет на Федерацията
на университетските синдикати, София, на основание чл. 23 от устава на ФУНИС във връзка
с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква VІІІ редовен конгрес на
ФУНИС на 17.11.2012 г. в 13 ч. в София, заседателна
зала на НСА „Васил Левски“, Студентски град,
при следния дневен ред: 1. избор на комисии и
доклад на мандатната комисия; 2. отчет за дейността на ръководството на ФУНИС; 3. отчет на
контролния съвет и разисквания по докладите; 4.
освобождаване на действащия управителен съвет;
5. приемане на промени в устава на ФУНИС; 6.
избор на ръководни органи; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конгресът ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите делегати. Материалите
за конгреса са на разположение в кабинет № 17
в София, СУ „Св. Климент Охридски“, всеки
работен ден от 9 до 17 ч.
6877
8. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска лига за профилактика
на остеопорозата“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание на общото събрание на 30.11.2012 г. в 9 ч. в София, ул. Здраве 2,
Учебната зала на УСБАЛЕ, ет. 13 (Майчин дом),
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
доклад на председателя на управителния съвет за
дейността на сдружението; 2. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2011 г.; 3.
освобождаване на досегашния управителен съвет
на сдружението и избор на нов управителен съвет;
4. избор на председател на управителния съвет на
сдружението; 5. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват лично или чрез
изрично упълномощен представител. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7570
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско дружество по ендо
кринология“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно заседание на общото събрание
на 30.11.2012 г. в 11 ч. в София, Учебната зала
на УСБАЛЕ, ет. 13 (Майчин дом), при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния доклад на
председателя на управителния съвет за дейността
на сдружението; 2. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2011 г.; 3. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез изрично упълномощен
представител. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
7571
8. – Управителният съвет на „Клуб по културизъм – Арнолд – 2000“, Благоевград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 1.8 от устава свиква общо
събрание на 30.09.2012 г. в 11 ч. в спортната зала
на Младежкия дом – Благоевград, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на УС за 2011 г.; 2. приемане на нови членове на
ЮЛНЦ; 3. промени в устава; 4. освобождаване
на УС и избор на нов УС; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 1.9
от устава събранието ще се проведе същия ден в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
7575
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31. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация по неврохирургия – Варна“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 18.09.2012 г. в 16 ч. във Варна,
бул. Владислав Варненчик 12, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове; 2. избиране на
нов управителен съвет; 3. промени в устава. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7572
2. – Управителният съвет на „Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите“, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно-изборно събрание на членовете на ВАРХ
на 1.10.2012 г. в 16 ч. в Грандхотел „Димят“ във
Варна, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет за 2011 г.; 2. отчет
за дейността на контролния съвет за 2011 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на
УС и КС за дейността им до този момент; 4. избор
на органи на управление на сдружението – управителен съвет и контролен съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно, при същия дневен ред.
7191
5. – Управителният съвет на Сдружението на
писателите – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно отчетно-изборно събрание за
мандат 2010 – 2012 г. на 19.10.2012 г. в 18 ч. в
залата на Дома на писателя във Варна, ул. Крали Марко 11, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението през двугодишния
мандат на УС; 2. отчет на контролно-ревизионната
комисия; 3. предложение за проект за нов устав
на сдружението; 4. избор на нови управителни
органи – УС, председател на сдружението, КРК,
етична комисия и главен редактор на в. „КИЛ“;
5. разни. При липса на кворум събранието ще се
проведе в 19 ч.
7415
264. – Управителният съвет на сдружение
„Гаврош“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно събрание на дружеството,
което ще се проведе на 6.11.2012 г. в 16,30 ч. в
учебната зала на сдружение „Гаврош“ на ул.
Войнишка 3А, Варна, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2011 г.; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите
за събранието са в сайта на сдружението: www.
gavroche-bg.org.
7389
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Футболен фен клуб – Добруджа“, гр. Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
устава на сдружението свиква общо събрание на
29.09.2012 г. в 10 ч. в Добрич, гостилница „Стария Добрич“ в Етнографския комплекс „Стария
Добрич“, при следния дневен ред: 1. освобождаване на председателя на управителния съвет и
на сдружението от заеманата длъжност; 2. избор
на нов председател на управителния съвет и на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6841

С Т Р.

176

ДЪРЖАВЕН

20. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Кария“, гр. Шабла, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
спортния клуб на 28.09.2012 г. в 18 ч. в спортен
комплекс, гр. Шабла, ул. Янтра 3, при следния
дневен ред: 1. избор на управителен съвет и
председател на управителния съвет; 2. избор
на контролен съвет; 3. промени и допълнение
в устава на Спортен клуб „Кария“, гр. Шабла.
При липса на кворум за провеждане на общото
събрание на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ същото
се отлага за 19 ч. на същото място, същия ден и
при същия дневен ред, като се счита за редовно
независимо от явилия се броя членове.
7267
50. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на СК „ Д иана“ – МП и Ф“, Ямбол, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 28.09.2012 г. в 17 ч. в сградата на спортна
зала „Диана“ – гр. Ямбол, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на СК „Диана – МП
и Ф“ – Ямбол, за 2011 г.; 2. финансов отчет на
клуба за 2011 г.; 3. промени в устава на клуба;
4. предложение за председател и УС. 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. Всички
материали, свързани със събранието, се намират
в седалището на СК „Диана – МП и Ф“, Ямбол, и
са на разположение на всички членове на клуба.
7175
7. – Управителният съвет на Общинска организация на инвалидите – Ямбол, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ кани своите членове с платен
членски внос за 2012 г. на изборно събрание
на 5.10.2012 г. в 13 ч. в клубната си база на ул.
Александър Стамболийски 29, Ямбол, при следния дневен ред: 1. попълване състава на УС на
организацията и избор на председател на УС; 2.
други организационни въпроси.
7574
27. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство „Радетели за знание“, с. Арчар, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 25.09.2012 г. в 9 ч. в учителската стая на СОУ
„Христо Ботев“, с. Арчар, община Димово, обл.
Видин, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на сдружението
за 2010 г. и за 2011 г.; 2. приемане изменения в
устава на сдружението; 3. приемане основните
насоки и програма за дейността на сдружението;
4. приемане на бюджета за 2013 г. на сдружението;
5. освобождаване на членовете на управителния
съвет; 6. избор на нов управителен съвет; 7.
приемане на нови членове и/или изключване
на членове. Материалите за заседанието са на
разположение в седалището на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч.
в същата зала при същия дневен ред.
7576
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15. – Управителният съвет на сдружение „Европейско развитие за Голяма Желязна“, с. Голяма Желязна, област Ловеч, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно ОС на сдружението на
29.09.2012 г. в 18,30 ч. в читалище „Развитие“ – с.
Голяма Желязна, при следния дневен ред и проекти за решения: 1. отчет на УС на сдружението
за дейността през 2011 г. до май 2012 г. – ОС
приема отчета на УС на сдружението от 2011 г.
до май 2012 г.; 2. финансов отчет за дейността на
УС на сдружението за 2011 г. – ОС приема финансовия отчет за дейността на УС на сдружението
за 2011 г.; 3. финансов разчет за дейността на
сдружението за 2013 г. – ОС приема финансовия
разчет за дейността на сдружението за 2013 г.; 4.
промени в устава на сдружението – ОС приема
промени в устава; 5. освобождаване на членове
на УС на сдружението; 6. избор на нови членове
на УС на сдружението; 7. разни. Регистрацията
за участие на делегатите ще започне в 18 ч. на
29.09.2012 г. пред залата. При липса на кворум
ОС ще се проведе в 19,30 ч. на същото място,
при същия дневен ред и условия за провеждане
и участие. Материалите по дневния ред ще бъдат
на разположение на членовете на сдружението
след 28.08.2012 г. за запознаване в библиотеката
на читалище „Развитие“ – с. Голяма Желязна,
всеки работен ден съобразно работното време
на библиотеката.
7278
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Левски“, с. Паталеница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 27.09.2012 г.
в 10 ч. в с. Паталеница, община Пазарджик, в
сградата на стадиона, при следния дневен ред:
1. приемане на финансов отчет на сдружението;
2. освобождаване на стария и избор на нов управителен съвет; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7188
Георги Николов Йоргов – лик ви датор на
сдружение с нестопанска цел „Сава Доброплодни“ – Шумен, в ликвидация по ф.д. № 288/2004,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията
си в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7339
Мадлена Исак Леви-Примо – ликвидатор на
сдружение „Социалдемократически институт“,
София, в ликвидация по ф.д. № 89/1999, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си в
6-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
7388
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