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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 28 септември 2012 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за възлагане на Сметната
палата да извърши одит на  дейността на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, който да
включва дейността на „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, за периода
от 1 януари 2011 г. до 30 септември
2012 г.
 Решение за създаване на Парламентарна анкетна комисия за проучване
на случаи, при които има факти, данни
и документално аргументирани публични разследвания, включително и на
прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта,
довели до лично облагодетелстване на
определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата
 Решение във връзка с разискванията
по питането на народния представител Джема Грозданова към министъра
на правосъдието Диана Ковачева относно пилотната процедура, насочена
към намаляване на огромната натовареност на Европейския съд по правата на човека чрез връщане на жалби
на граждани на национално ниво
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Министерски съвет
 Постановление № 222 от 20 септември 2012 г. за предоставяне на
допълнителни бюджетни кредити по
бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г. за осигуряване на
необходимите условия за работа на
Софийския районен съд и на Софийската районна прокуратура
 Постановление № 223 от 20 септември 2012 г. за определяне на тръжен
продавач на квоти за емисии на парникови газове на Република България
в Европейската схема за търговия с
емисии (ЕСТЕ)
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 Постановление № 224 от 20 септември 2012 г. за изменение и допълнение
на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на
военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
на държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на
вътрешните работи
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 Постановление № 225 от 20 септември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за 2012 г. за неотложни и
непредвидени разходи, свързани с преодоляване на последиците от бедствия
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 Постановление № 226 от 20 септември 2012 г. за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на Държавната комисия по сигурността на
информацията и на нейната администрация, приет с Постановление № 50
на Министерския съвет от 2003 г.

5

 Постановление № 227 от 20 септември 2012 г. за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране, приет с
Постановление № 199 на Министерския съвет от 2002 г.

6

 Решение № 773 от 20 септември
2012 г. за отчуждаване на част от
имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект
„Въздушна линия (ВЛ) 110 kV подстанция „Добрич“ – подстанция „Каварна
2“ (Маяк)“ на територията на област
Добрич
10
Министерство
на земеделието и храните
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 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, призна-
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ване, вписване и отписване на сортовете растения в и от официалната
сортова листа на Република България 10
Комисия за регулиране
на съобщенията
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по
първично и вторично предоставяне за
ползване, резервиране и отнемане на
номера, адреси и имена
13
 Решение № 1906 от 30 август 2012 г.
за изменение на Функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчи-
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ка на фиксирана телефонна услуга и/
или при промяна на адреса в рамките
на един географски национален код за
направление
16
 Решение № 1907 от 30 август 2012 г.
за изменение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на
обществена мобилна телефонна услуга 18
 Решение № 1908 от 30 август 2012 г.
за изменение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при
промяна на доставчика, предоставящ
съответната услуга
21

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши
одит на  дейността на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД,
който да включва дейността на „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, за периода от
1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната
палата
РЕШИ:
1. Възлага на Сметната палата да извърши
одит на дейността на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД,
който да включва дейността на „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, за периода от
1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г.
2. Срокът на извършване на одита е до
31 януари 2013 г.
3. Срокът за внасяне в Народното събрание
на окончателния доклад на Сметната палата
е 1 март 2013 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събр ание на 19 септември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
8752

РЕШЕНИЕ

за създаване на  Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има
факти, данни и документално аргументирани
публични разследвания, включително и на
прекратени дела и преписки за корупция по
високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица,
ощетяване и значителни вредни последици
за държавата
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 и чл. 80 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Създава Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има
факти, данни, документално аргументирани публични разследвания, включително и
прекратени дела и преписки за корупция по
високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица,
ощетяване и значителни вредни последици
за държавата.
2. В изпълнение на правомощията си по
предходната точка комисията да извърши
следните действия:
а) в изпълнение на горното на основание
чл. 80 от Конституцията на Република България да изиска становища, документи, писмени
и устни сведения от всички държавни органи
и длъжностни лица, както и от отделни граждани, които имат информация по предмета

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

на проучването, както и да извърши всички
други необходими действия за установяване
на обективната истина;
б) да изготви доклад, който да съдържа
резултатите и изводите от проучването и да
направи предложение за решение на Народното
събрание във връзка с установеното.
3. Комисията се състои от 13 народни
представители, излъчени на пропорционален
принцип – 6 от Парламентарната група на
ПП ГЕРБ, 2 от Парламентарната група на
Коалиция за България, 2 от Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“,
1 от Парламентарната група Синята коалиция, 1 от Парламентарната група на партия
„АТАК А“ и 1 независим.
4. Избира състав на комисията, както
следва:
Димитър Николов Лазаров,
Димитър Бойчев Петров,
Красимир Георгиев Ципов,
Пламен Дулчев Нунев,
Румен Иванов Иванов,
Златко Димитров Тодоров,
Волен Николов Сидеров,
Яне Георгиев Янев,
Мая Божидарова Манолова,
Христо Дамянов Бисеров,
Рамадан Байрам Аталай,
Атанас Тодоров Мерджанов.
5. Избира ръководство на комисията, както
следва:
председател: Яне Георгиев Янев;
заместник-председател: Христо Дамянов
Бисеров.
6. Комисията се избира за срок от шест
месеца.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 20 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
8784

РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на
народния представител Джема Грозданова към
министъра на правосъдието Диана Ковачева
относно пилотната процедура, насочена към
намаляване на огромната натовареност на
Европейския съд по правата на човека чрез
връщане на жалби на граждани на национално ниво
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България,
чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
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РЕШИ:
Министерският съвет да внася в Народното събрание обобщен годишен доклад по
изпълнението на решенията на Европейския
съд по правата на човека по дела срещу Република България.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 21 септември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
8785

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222
ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.
за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2012 г. за осигуряване на
необходимите условия за работа на Софийския районен съд и на Софийската районна
прокуратура
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2012 г. по
бюджета на Министерството на правосъдието
допълнителни бюджетни кредити в размер
6,5 млн. лв. за осигуряване на необходимите
условия за работа на Софийския районен
съд и на Софийската районна прокуратура,
разпределени, както следва:
1. за финансово осигуряване на необходимите строително-ремонтни дейности на
имота, намиращ се в гр. София, Столична
община, район „Красно село“, местността „Лагера“, бул. Цар Борис ІІІ № 54, включително
на третия, четвъртия и петия подпокривен
ета ж от Блок „А“ на административната
сграда и на 10 паркоместа от подземния
паркинг, предоставени на Министерството
на правосъдието за нуждите на Софийския
районен съд и на Софийската районна прокуратура – 1 млн. лв.;
2. за проектиране, строителство и възлагане на строителен надзор и инвеститорски
контрол на обект „Преустройство и смяна на
предназначението на „Национален армейски
комплекс“ в административна сграда, пре-
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доставена на Министерството на правосъдието за нуждите на органите на съдебната
власт“ – 5,5 млн. лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2012 г. по реда на чл. 34,
ал. 1 от Закона за устройството на държавния
бюджет.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2012 г.
Чл. 4. При невъзможност средствата по
чл. 1 да се усвоят през 2012 г. остатъкът да
се предостави през 2013 г.
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
министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
ден я на обнарод ва не т о м у в „Държ а вен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8774

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223
ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за определяне на тръжен продавач на квоти
за емисии на парникови газове на Република
България в Европейската схема за търговия
с емисии (ЕСТЕ)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Тръжен продавач на квоти за емисии на парникови газове в ЕСТЕ по смисъла
на чл. 22, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 1031/2010 на Комисията от 12 ноември
2010 г. относно графика, управлението и други
аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за установяване на схема за търговия с квоти
за емисии на парникови газове в рамките на
Общността (ОВ, L 302 от 18.11.2010 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1031/2010“, на
Република България e министърът на околната
среда и водите.
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Чл. 2. Тръжният продавач по чл. 1 сключва договор с избраната тръжна платформа
по чл. 26, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 1031/2010, включително с всяка свързана с
нея система за клиринг и система за сетълмент,
с който се определят правата и задълженията
на тръжния продавач по чл. 1 във връзка с
предлагането на търгове на квоти за емисии
на парникови газове в ЕСТЕ.
Чл. 3. В изпълнение на функцията си на
тръжен продавач по чл. 1 министърът на
околната среда и водите се подпомага от:
1. Българската банка за развитие;
2. Изпълнителната агенция по околна среда,
която извършва всички технически дейности,
свързани с прехвърлянето на квоти за емисии
на парникови газове съгласно тръжния календар и тръжната таблица по чл. 8 от Регламент
(ЕС) № 1031/2010.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове
във връзка с чл. 22, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 1031/2010.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на околната среда и
водите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8775

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224
ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.
за изменение и допълнение на Постановление
№ 86 на Министерския съвет от 2010 г. за
заплатите на военнослужещите и цивилните
служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на
държавните служители и лицата, работещи
по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ,
бр. 36 от 2010 г.; изм., бр. 50, 68 и 93 от 2011 г.
и бр. 27 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Раздел І „Ръководни длъжности“ от
приложение № 10 към чл. 2, ал. 9 се изме
ня така:
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Минимална образо- Минимална основ- Максимална основвателна степен, необ- на месечна заплата на месечна заплаходима за заемане на
от 1 октомври
та от 1 октомври
длъжността
2012 г.
2012 г.
(лв.)
(лв.)

2

3

4

5

І. Ръководни длъжности
1.

Началник на отдел

магистър

805

1750

2.

Началник на сектор

магистър

606

1130
“

Заключителни разпоредби
§ 2. Необходимите средства за прилагане
на постановлението се осигуряват в рамките
на разходите за заплати, възнаграждения и
задължителни осигурителни вноски на лицата
по трудови правоотношения, извънтрудови и
служебни правоотношения (разходи за персонал) през 2012 г. съгласно приложение № 6
към чл. 16 от Постановление № 36 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, 52 и 61 от 2012 г.) и бюджета
на Националната служба за охрана за 2012 г.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8776

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225
ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по централния бюджет за 2012 г.
з а не о тлож н и и неп р ед ви ден и р а з ход и ,
свързани с преодоляване на последиците
от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за 2012 г.
в размер 1,6 млн. лв. за неотложни и непредвидени разходи, свързани с преодоляване на
последиците от бедствия.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2012 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 се разпределят
с решения на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет в съответствие с Правилника
за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет, приет

с Постановление № 58 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 7 от 2011 г. и бр. 32 от 2012 г.).
Чл. 3. Министърът на финансите извършва налагащите се промени по съответните
бюджети за 2012 г. въз основа на решенията
по чл. 2.
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, на
министъра на вътрешните работи и на председателя на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8777

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226
ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по
сигурността на информацията и на нейната
администрация, приет с Постановление № 50
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 22 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г.,
бр. 23 и 83 от 2005 г., бр. 48 и 56 от 2006 г.,
бр. 69 от 2008 г., бр. 58 от 2010 г., бр. 39 от
2011 г. и бр. 55 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 22, т. 13 думата „атестиране“ се
заменя с „оценяване изпълнението“.
§ 2. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Цифрата „4“ се заменя с „5“.
2. Създава се т. 5:
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„5. дирекция „Контрол на достъпа и охрана“.“
§ 3. В чл. 25a се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точки 13 – 17 се отменят.
2. Точки 18 и 19 се изменят така:
„18. отговаря за изграждането, развитието,
експлоатацията и поддръжката на всички
автоматизирани информационни системи и
мрежи на ДКСИ;
19. изготвя и актуализира документите по
сигурността на автоматизирани информационни системи и мрежи на ДКСИ, предназначени
за работа с класифицирана информация;“.
3. Точка 20 се отменя.
4. Точки 22 и 23 се отменят.
5. Създава се т. 26:
„26. извършва комплексна оценка на сигурността на национални автоматизирани
информационни системи и мрежи, предназначени за работа с чуждестранна класифицирана информация и точки на присъствие на
комуникационни и информационни системи
на НАТО и ЕС за Република България.“
§ 4. Създава се чл. 25б:
„Чл. 25б. Дирекция „Контрол на достъпа
и охрана“:
1. организира, осъществява и контролира
дейността по охраната и пропускателния режим
в държавните имоти в управление на ДКСИ;
2. организира и контролира транспортната
и куриерската дейност на ДКСИ и на нейната
администрация;
3. следи за извършените ремонти и технически прегледи на служебните автомобили
и радиосредствата, както и за отчета на изразходваните километри и горивно-смазочни
материали;
4. разработва план за охрана на сградата на
ДКСИ чрез физически и технически средства
и следи за изпълнението му;
5. осъществява взаимодействието със служби за сигурност и обществен ред при осигуряване провеждането на мероприятия на ДКСИ;
6. отговаря за изграждането, развитието,
експлоатацията и поддръжката на специалните
системи за сигурност на ДКСИ;
7. осъществява управлението при кризи и
отбранително-мобилизационната подготовка.“
§ 5. В чл. 34 ал. 2 се изменя така:
„(2) За образцово изпълнение на служебните си задължения членовете на комисията
и служителите от нейната администрация
могат да бъдат награждавани от председателя
на комисията с отличия, като грамота или
почетен знак на ДКСИ.“
§ 6. Приложението към чл. 18, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение
към чл. 18, ал. 2
Обща численост на Държавната комисия по
сигурността на информацията и нейната администрация – 119 щатни бройки
Председател
Заместник-председател
Членове
Главен секретар
Звено за вътрешен одит
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопански
дейности, управление на собствеността
и човешки ресурси“
дирекция „Канцелария“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Правна и международноправна дейност“
дирекция „Защита на класифицираната
информация“
дирекция „Вътрешна сигурност“
дирекция „Контрол на достъпа и охрана“
дирекция „Информационни фондове и
системи“

1
1
3
1
2
26

13
13
85
13
25
15
21
11“.

Заключителни разпоредби
§ 7. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват в рамките
на бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за съответната
година.
§ 8. Изпълнението на постановлението
се възлага на председателя на Държавната
комисия по сигурността на информацията.
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8778

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227
ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Устройствени я прави лник на А генци ята за ядрено
регулиране, приет с Постановление № 199
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 86 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 46 и 78 от
2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 63 от 2007 г. и
бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1:
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а) в буква „б“ накрая се добавя „и изисква
информацията, необходима за установяване
изпълнението на условията на издадените
лицензии и разрешения и спазването на изискванията за ядрена безопасност, радиационна
защита и физическа защита“;
б) в буква „в“ накрая се поставя запетая
и се добавя „включително на съоръженията
с повишена опасност, които имат значение
за ядрената безопасност при въвеждане в
експлоатация, експлоатация и извеждане от
експлоатация на ядрена централа“.
2. В т. 2:
а) основният текст се изменя така:
„2. в областта на прилагане на гаранциите
във връзка с Договора за неразпространение
на ядреното оръжие (ДНЯО) и Договора за
създаване на Европейската общност за атомна
енергия (Евратом):“;
б) букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) проверява спазването на задълженията
на Република България, за да не се допусне
отклоняване на ядрен материал за производство на ядрено оръжие;
б) в случаите, когато това е предвидено
в Договора за създаване на Европейската
общност за атомна енергия (Евратом), със
споразумението и с допълнителния протокол
към него, събира и предоставя на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и
на Европейската комисия (ЕК) необходимата
информация, включително чрез извършване
на проверки;“
в) в буква „в“ след абревиатурата „МААЕ“
се добавя „и инспекторите на ЕК“;
г) в буква „г“ думите „Закона за контрол
на външнотърговската дейност с оръжие и
със стоки и технологии с възможна двойна
употреба“ се заменят със „Закона за експор т ни я кон т рол на п род у к т и, свързани
с отбраната, и на изделия и технологии с
двойна употреба“;
д) буква „д“ се отменя.
3. В т. 5 накрая се добавя „и в рамките на
правомощията си по ЗБИЯЕ предоставя на
компетентните институции информацията,
предвидена с Евратом“.
4. В т. 7 се създава изречение второ: „Информацията се оповестява публично в съответствие с националното законодателство и
международните задължения;“.
5. В т. 10 думата „организира“ се заличава.
6. Точка 11 се изменя така:
„11. изпълнява функциите на централен
орган, пункт за връзка и координатор по изпълнение на задълженията по Конвенцията
за физическа защита на ядрения материал;“.
7. В т. 12 накрая се добавя „и предлага
изменение и допълнение в тях, когато това
е необходимо за усъвършенстване на нормативните изисквания при отчитане на екс-
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плоатационния опит, изводите, направени от
анализите на безопасността и развитието и
технологиите“.
8. Точка 14 се изменя така:
„14. изпълнява функциите на компетентен
орган и пункт за връзка по системата на Европейския съюз за ранен обмен на информация
в случай на радиационна опасност;“.
9. Точка 16 се отменя.
§ 2. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) При осъществяване на своите правомощия председателят се подпомага от двама
заместник-председатели, които се определят
с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията и се
назначават от министър-председателя.“
§ 3. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Председателят на агенцията е орган
по назначаването и работодател на служителите в агенцията.“
§ 4. В чл. 7а, ал. 2 думите „и Квалификационната изпитна комисия по чл. 66, ал. 2 от
ЗБИЯЕ“ се заличават.
§ 5. В чл. 9 накрая се добавя „и звено за
вътрешен одит“.
§ 6. В чл. 11, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. осигурява цялостната организация по
провеждане на оценяване изпълнението на
служителите в администрацията на агенцията,
повишаване в държавна служба и обучението
на персонала;“.
§ 7. В чл. 11а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение
за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на агенцията.
(5) Редът и начинът за извършване на
предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в
съответствие с указанията на министъра на
финансите.“
§ 8. В наименованието на раздел ІІб думите
„Вътрешен одитор“ се заменят със „Звено за
вътрешен одит“.
§ 9. Член 11б се изменя така:
„Чл. 11б. (1) Звеното за вътрешен одит е на
пряко подчинение на председателя на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона
за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури,
програми, дейности и процеси в агенцията.
(3) Звеното по ал. 1 докладва чрез ръководителя на вътрешния одит директно на
председателя на агенцията.
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(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и док ладва дейността по вътрешния одит в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, стандартите за вътрешен
одит в публичния сектор, Етичния кодекс на
вътрешните одитори, статута на вътрешния
одит и утвърдената от министъра на финансите
методология за вътрешен одит в публичния
сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от председателя на агенцията;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на председателя на агенцията независима и обективна оценка за състоянието
на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от председателя на агенцията;
6. проверява и оценява: съответствието
на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и
всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация
по опазване на активите и информацията;
ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и
постигането на целите;
7. консултира председателя на агенцията
по негово искане, като дава съвети, мнение,
обучение и др. с цел да се подобрят процесите
на управление на риска и контролът, без да
поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с председателя на
агенцията и с ръководителите на структурите,
чиято дейност е одитирана, резултатите от
всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя на агенцията при
изготвянето на план за действие и извършва
проверки за проследяване изпълнението на
препоръките;
10. изготвя и представя на председателя
на агенцията годишен доклад за дейността
по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от
Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.“
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. подготвя и провежда процедури по
ЗОП, дава становища по законосъобразността на договори, проекти на индивидуални
административни актове и прави предложения за решаване на въпроси от юридически
характер;“.
2. В т. 4 след думата „кореспонденция“ се
поставя точка и запетая и текстът докрая се
заличава.
§ 11. В чл. 14, ал. 3 думите „категорията,
длъжностите и длъжностните степени в агенцията“ се заменят с „длъжностите, установени
с Класификатора на длъжностите в администрацията, при спазване на изискванията,
залегнали в него.“
§ 12. В чл. 15, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „и поддържането на ефективна система за управление на
дейностите, която осигурява приоритет на
безопасността и висока култура на безопасност и сигурност;“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. у частва в извършването на оценка
на представените от заявителя документи,
предлага изискването на допълнителна информация за установяване спазването на
изискванията за ядрена безопасност, радиационна защита и физическа защита и подготвя
издаването, мотивите за отказ, изменението,
допълването, подновяването, прекратяването и
отнемането на лицензии и разрешения, както
и издаването, мотивите за отказ и отнемането на удостоверения за правоспособност
и лицензии за специализирано обучение за
дейности в ядрени съоръжения и източници
на йонизиращи лъчения;“.
3. Точки 8 и 9 се изменят така:
„8. подготвя проекти на вътрешни правила и
други вътрешни актове, свързани с управление
на дейностите, изпълнявани от дирекцията;
9. води регистрите на издадените разрешения и лицензии за дейности в ядрени
съоръжения и лицензии за специализирано
обучение, както и на издадените удостоверения за правоспособност за работа в ядрени
съоръжения и с ИЙЛ; в регистрите се вписват
и всяко изменение, подновяване, прекратяване
и отнемане;“.
4. Точка 10 се отменя.
5. В т. 13 след абревиатурата „МААЕ“ се
добавя „и ЕК“.
6. В т. 18 думата „оборудване“ се заменя
с „компоненти“.
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7. В т. 19 думата „оборудване“ се заменя
с „компоненти“.
8. В т. 20 думите „радиационнозащитната
зона“ се заменят със „зоната за превантивни
защитни мерки“.
9. Създават се т. 31 – 34:
„31. участва в разработването на наредби
по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, включително
предлага изменения и допълнения в тях при
необходимост;
32. участва в подготовката на ежегодния
доклад за състоянието на ядрената безопасност
и радиационната защита;
33. ежегодно предоставя информация на
Европейската комисия за радиоактивните
изх върл яни я от площа дката на я дрената
централа по чл. 37 от договора за Евратом;
34. осъществява независим регулаторен
контрол на радиоактивните изхвърляния от
площадката на ядрената централа.“
§ 13. В чл. 16, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „оборудване“ се поставя запетая и се добавя „включително на
съоръженията с повишена опасност“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. предлага провеждането на: независими
експертизи на конструкции, системи и оборудване, свързани с ядрената безопасност,
включително на съоръженията с повишена
опасност; анализи и оценки на преходни
и аварийни режими на ядрени централи;
надеждн остни, термохидравлични и вероятностни анализи на безопасността; якостни
изчисления на тръбопроводи и оборудване,
включително на съоръженията с повишена
опасност; проекти за изграждане на ядрени
съоръжения и за извеждането им от експлоатация; компютърни програми и модели,
свързани с ядрената безопасност;“.
3. В т. 4 след думата „безопасност“ се поставя запетая и се добавя „включително на
съоръженията с повишена опасност“.
4. В т. 8 след думата „гориво“ се поставя
запетая и се добавя „включително на съоръженията с повишена опасност“.
5. Точка 10 се отменя.
6. В т. 11 след думата „разрешения“ се
поставя запетая и се добавя „включително
на съоръженията с повишена опасност, които
имат значение за ядрената безопасност при
въвеждането в експлоатация, експлоатация и
извеждане от експлоатация.“
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Радиационна защита и
аварийна готовност“ подпомага председателя
на агенцията при осъществяване на неговите
регулиращи и контролни функции по отноше-
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ние на дейностите с източници на йонизиращи лъчения и по отношение на аварийното
планиране и аварийната готовност.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „осъществява“ се
добавя „превантивен, текущ и последващ“;
б) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. оценява лъчезащитни проекти на обекти
с източници на йонизиращи лъчения;
3. анализира и оценява извънредни събития,
свързани с радиационната защита в обекти с
източници на йонизиращи лъчения;“
в) точка 9 се отменя;
г) точка 11 се изменя така:
„11. води регистрите на издадените разрешения и лицензии за дейности с ИЙЛ, както
и тяхното изменение, подновяване, прекратяване и отнемане;“
д) в т. 15:
аа) основният текст се изменя така:
„15. изпълнява задачите на компетентен
орган и пункт за връзка съгласно Конвенцията
за оперативно уведомяване при ядрена авария
и Конвенцията за помощ в случай на ядрена
авария или радиационна аварийна обстановка
и за целите на системите за ранен обмен на
информация на ЕС и МААЕ“;
бб) букви „г“ и „д“ се изменят така:
„г) разработва авариен план и поддържа
аварийна готовност на агенцията;
д) обезпечава работата на аварийния екип
на агенцията;“
вв) буква „е“ се отменя.
§ 15. В чл. 18, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 10 абревиатурата „МААЕ“ се заменя
с „международните организации“.
3. Точка 12 се изменя така:
„12. организира и кооординира взаимодействието меж ду Република България и
МААЕ по въпросите на членството в Международната система за ядрена информация“.
4. Точка 18 се изменя така:
„18. участва в подготовката и оперативно
организира процеса по въвеждане на информация на интернет страницата на агенцията;“.
§ 16. В чл. 19, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. е български гражданин, гражданин на
друга държава – членка на Европейския съюз,
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария;“.
§ 17. Член 23 се отменя.
§ 18. В чл. 25 ал. 4 се отменя.
§ 19. Член 30 се отменя.
§ 20. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „парични или предметни
награди“ се заменят с „отличия в съответствие
с чл. 88 от Закона за държавния служител“.
2. В ал. 2 след думата „агенцията“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
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3. Алинея 3 се отменя.
§ 21. В приложението към чл. 10, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. Ред „Вътрешен одитор   1“ се изменя така:
„Звено за вътрешен одит   2“
2. На ред „Обща администрация“ числото
„18“ се заменя със „17“.
3. На ред „дирекция „Административноправно, финансово и стопанско обслужване“
числото „18“ се заменя със „17“.
4. На ред „Главна дирекция „Регулиране
безопасността на ядрените съоръжения“ числото „32“ се заменя с „33“.
5. На ред „дирекция „Анализи, оценки и
изследвания на безопасността“ числото „22“
се заменя с „21“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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РЕШЕНИЕ № 773
ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за отчуждаване на част от имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане
на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kV подстанция „Добрич“ – подстанция „Каварна 2“
(Маяк)“ на територията на област Добрич
На основание чл. 63, ал. 1 и 2 от Закона
за енергетиката във връзка с чл. 34а, ал. 1 и
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Въздушна линия (ВЛ)
110 kV подстанция „Добрич“ – подстанция
„Каварна 2“ (Маяк)“ съгласно влязъл в сила
парцеларен план, одобрен със Заповед № РД11-10-48 на областния управител на област
Добрич от 15 март 2010 г., част от имот – частна собственост, намиращ се в землището на
с. Дъбрава, община Балчик, област Добрич,
представляващ поземлен имот с проектен
идентификатор 24387.20.950, с площ 58 кв. м,
с трайно предназначение на територията:
земеделска, с начин на трайно ползване: за
съоръжение на електропровод, образуван от
поземлен имот с идентификатор 24387.20.50
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-96 на
изпълнителния директор на Агенцията по гео
дезия, картография и кадастър от 6 ноември
2003 г., целият с площ 41 666 кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска,
с начин на трайно ползване: нива, за който
е представен договор от 14 юли 1997 г. за
доброволна делба на наследствени земеделски
земи, с възстановено право на собственост
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по Закона за собствеността и ползуването
на земеделските земи, вписан в Службата
по вписвани ята – г р. Ба лчик, под № 153,
том ІІ, вх. регистър № 917 от 14 юли 1997 г.
Размерът на паричното обезщетение е
443 лв. съгласно експертна оценка за определяне на пазарната стойност на имота, изготвена от оценител на имоти, от юли 2012 г.,
дължимо на Жулиета Христова Иванова с
постоянен адрес – гр. Варна.
2. Средствата, необходими за финансиране на процед у рата по от ч у ж даване на
имота по т. 1, са за сметка на „Национална
електрическ а компания“ – ЕАД, София, със
седалище и адрес на управление гр. София,
ул. Триадица 8.
3. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда
за сортоизпитване, признаване, вписване и
отписване на сортовете растения в и от официалната сортова листа на Република България
(обн., ДВ, бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 25 и 95 от
2007 г., бр. 68 и 109 от 2008 г., бр. 9 от 2010 г.,
бр. 9 от 2011 г. и бр. 13 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 16, ал. 1 и 2 думите „стандартните
сортове“ се заменят със „сортовете стандарти“.
§ 2. В чл. 17а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва
изпитване на сортове от видовете полски
култури, изброени в приложение № 7в (или
приложение № 7, валидно за срока по § 12,
или приложение № 7а, валидно за срока по
§ 8, или приложение № 7б, валидно за срока
по § 6) и приложение № 8в (или приложение
№ 8, валидно за срока по § 12, или приложение № 7а, валидно за срока по § 8, или приложение № 8а, валидно за срока по § 8, или
приложение № 8б, валидно за срока по § 6),
с цел вписването им в официалната сортова
листа на Република България съгласно чл. 3
(1) на Директива 2002/53/ЕС, въведен в чл. 3,
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ал. 1 и 2 от Наредба № 77 от 2006 г. за реда
за признаване за вписване на нови сортове
земеделски растителни видове в официалната
сортова листа на Република България и Общия
каталог на държавите – членки на ЕС (ДВ,
бр. 51 от 2006 г.), за да установи изпълнени ли
са изискванията по отношение на минимално
изискващите се характеристики (признаци),
които следва да бъдат обхванати от изпитването, и минималните условия за изпитване.“
2. В ал. 2:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) видовете, изброени в приложение № 7в
(или приложение № 7, валидно за срока по
§ 12, или приложение № 7а, валидно за срока по § 8, или приложение № 7б, валидно за
срока по § 6), трябва да отговарят на изискванията, определени в „Протоколите на CPVO
за изпитване за различимост, хомогенност и
стабилност“;“
б) буква „б“ се изменя така:
„б) видовете, изброени в приложение № 8в
(или приложение № 8, валидно за срока по
§ 12, или приложение № 8а, валидно за срока по § 8, или приложение № 8б, валидно за
срока по § 6), трябва да отговарят на изискванията, определени в „Методиките на UPOV
за изпитване за различимост, хомогенност и
стабилност“.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) По време на изпитването ИАСАС създава условия за изпълнение на минималните
изисквания за изпитване по отношение на
видовете, изброени в приложение № 7в (или
приложение № 7, валидно за срока по § 12,
или приложение № 7а, валидно за срока по
§ 8, или приложение № 7б, валидно за срока
по § 6) и в приложение № 8в (или приложение № 8, валидно за срока по § 12, или приложение № 8а, валидно за срока по § 8, или
приложение № 8б, валидно за срока по § 6),
отнасящи се до схемата на опита и условията
на отглеждане, заложени в протоколите на
CPVO и методиките на UPOV.“
§ 3. Създава се приложение № 7в към
чл. 17а, ал. 1:
„Приложение № 7в
към чл. 17а, ал. 1
Научно
наимено
вание

Обичайно
наименов ан ие

Festuca filifor� Власатка (фи
mis Pourr.
нолистна)

Протокол на
CPVO
протокол TP 67/1
от 23.6.2011 г.

Festuca ovina Овча власатка протокол TP 67/1
L.
от 23.6.2011 г.
Festuca rubra Червена
L.
власатка

протокол TP 67/1
от 23.6.2011 г.
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Обичайно
наименов ан ие

Протокол на
CPVO

Festuca trachy� Твърдолистна
phylla (Hack.) власатка
Krajina

протокол TP 67/1
от 23.6.2011 г.

Lolium multi� Многооткос ен
florum Lam. (италианс ки)
райграс

протокол TP 4/1
от 23.6.2011 г.

L o l i u m p e � Английски рай протокол TP 4/1
renne L.
грас (пасищен) от 23.6.2011 г.
L o l i u m x Хибриден
boucheanum райграс
Kunth

протокол TP 4/1
от 23.6.2011 г.

Pisum sativum Фуражен грах
L.

протокол TP 7/2
от 11.3.2010 г.

Brassica napus Рапица
L.

протокол TP 36/2
от 16.11.2011 г.

Helianthus an� Слънчоглед
nuus L.

протокол TP 81/1
от 31.10.2002 г.

Linum usita� Лен
tissimum L.

протокол TP 57/1
от 21.3.2007 г.

Avena nuda L. Овес гол

протокол TP 20/1
от 6.11.2003 г.

Avena sativa Овес, червен
L. (включва овес
A. byzantina
K. Koch)

протокол TP 20/1
от 6.11.2003 г.

Hordeum vul� Ечемик
gare L.

протокол TP
19/2rev. от
11.3.2010 г.

Oryza sativa L. Ориз

протокол TP 16/1
от 18.11.2004 г.

Secale cereale Ръж
L.

протокол TP 58/1
от 31.10.2002 г.

xTriticosecale Тритикале
п р о т око л 121/2
Wittm. ex A. (Хибриди,
rev. 1 от 16.2.2011 г.
Camus
получени от
кръстосване
на видове от
рода Triticum и
видове от рода
Secale)
Triticum�������
aesti�
������ Пшеница
vum L.
обикновена

протокол 3/4 rev. 2
от 16.2.2011 г.

Triticum����
���
du� Пшеница
rum Desf.
твърда

протокол TP 120/2
от 6.11.2003 г.

Zea mays L.

протокол TP 2/3
от 11.3.2010 г.

Царевица

Solanum����
���
tu� Картофи
berosum L.

протокол TP 23/2
от 1.12.2005 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).
Приложението въвежда Приложение I на
Директива 2012/8/ЕС.“
§ 4. Създава се приложение № 8в към
чл. 17а, ал. 1:
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„Приложение № 8в
към чл. 17а, ал. 1
Научно
наименован ие

Обичайно
наименован ие

Насока на
UPOV

Beta vulgaris L. Кръмно
цвекло

насока TG/150/3
от 4.11.1994 г.

Agrostis canina Обикновена
L.
полевица

насока TG/30/6
от 12.10.1990 г.

Agrostis gigan� Гигантска
tea Roth.
полевица

насока TG/30/6
от 12.10.1990 г.

Agrostis stolon� Столонообра
ifera L.
зуваща (бял а)
полевица

насока TG/30/6
от 12.10.1990 г.

Agrostis capil� Тънка
laris L.
полевица

насока TG/30/6
от 12.10.1990 г.

Bromus cathar� Слабителна
ticus Vahl
овсига

насока TG/180/3
от 4.04.2001 г.

Bromus sitchen� Овсига
sis Trin.

насока TG/180/3
от 4.04.2001 г.

Dactylis glom� Ежова
erata L.
главица

насока TG/31/8
от 17.04.2002 г.

Festuca arundi� Тръстиковидна насока TG/39/8
nacea Schreber власатк а
от 17.04.2002 г.
Festuca praten� Ливадна
sis Huds.
власатка

насока TG/39/8
от 17.04.2002 г.

x Fe s t u l o l i u m Хибриди,
Asch. et Graebn. получени от
кръстосване
на видове от
рода Festuca,
и видове от
рода Lolium

насока TG/243/1
от 9.04.2008 г.

Phleum nodo� Тимотейка
sum L.

насока TG/34/6
от 7.11.1984 г.

Phleum pratense Ливадна
L.
тимотейка

насока TG/34/6
от 7.11.1984 г.

Poa pratensis L. Ливадина
метлица

насока TG/33/6
от 12.10.1990 г.

Lupinus albus Бяла лупина
L.

насока TG/66/4
от 31.03.2004 г.

Lupinus angus� Синя лупина
tifolius L.

насока TG/66/4
от 31.03.2004 г.

Lupinus luteus Жълта
L.
лупина

насока TG/66/4
от 31.03.2004 г.

Medicago sativa Люцерна обик насока TG/6/5 от
L.
новена (синя) 6.04.2005 г.
M e d i c a g o x Хибридна
varia T. Martyn люцерна

насока TG/6/5 от
6.04.2005 г.

Trifolium
pratense L.

Детелина
червена

насока TG/5/7 от
4.04.2001 г.

Trifolium repens Детелина
L.
бяла

насока TG/38/7
от 9.04.2003 г.

Vicia faba L.

Бакла

насока TG/8/6 от
17.04.2002 г.

Vicia sativa L.

Пролетен фий насока TG/32/6
от 21.10.1988 г.
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наименован ие

Насока на
UPOV

Brassica napus Брюква
L. var. napo�
bra s s ic a ( L .)
Rchb.

насока
TG/89/6rev.
от 4.04.2001 г. +
1.04.2009 г.

Raphanus sa� Фуражна
tivus L . va r. ряпа
oleiformis Pers.

насока TG/178/3
от 4.04.2001 г.

Arachis hypo� Фъстъци
gea L.

насока TG/93/3
от 13.11.1985 г.

Brassica rapa Репица
L. var. silvestris
(Lam.) Briggs

насока TG/185/3
от 17.04.2002 г.

Carthamus tinc� Сафлор
torius L.

насока TG/134/3
от 12.10.1990 г.

Gossypium spp. Памук

насока TG/88/6
от 4.04.2001 г.

Papaver somni� Мак
ferum L.

насока TG/166/3
от 24.03.1999 г.

Sinapis alba L. Бял синап

насока TG/179/3
от 4.04.2001 г.

G l y c i n e m a x Соя
(L.) Merrill

насока TG/80/6
от 1.04.1998 г.

Sorghum bicolor Сорго
(L.) Moench

насока TG/122/3
от 6.10.1989 г.

Текстът на посочените насоки може да бъде
намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).
Приложението въвежда Приложение II на
Директива 2012/8/ЕС.“
Допълнителна разпоредба
§ 5. С тази наредба се въвежда Директива
за изпълнение 2012/8/ЕС на Комисията от
2 март 2012 г. за изменение на Директива
2003/90/ЕО относно установяването на мерки
за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/
ЕО на Съвета по отношение на минимално
изискваните характеристики, които следва да
бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои видове
сортове земеделски растителни видове (обн.,
ОВ, L 64 от 3.03.2012 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. За изпитванията, започнали преди
1 октомври 2012 г., съгласно чл. 2 на Директива 2012/8/ЕС може да се прилага Директива
2003/90/ЕО в нейната редакция преди изменението є с Директива 2012/8/ЕС, респективно
приложения № 7, № 7а и № 7б и приложения
№ 8, № 8а и № 8б на наредбата.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Цветан Димитров
8688
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2010 г. за правилата за разпределение
и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане
на номера, адреси и имена (обн., ДВ, бр. 64
от 2010 г.; изм., бр. 12 от 2011 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата след думите „правилата за“ сe добавя „ползване“ и се
поставя запетайка.
§ 2. В чл. 1 след думите „правилата за“
се добавя „ползване“ и се поставя запетайка.
§ 3. В чл. 3 след думата „номера“ се добавя
„и/или адреси“.
§ 4. Член 7 се отменя.
§ 5. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В основния текст след думата „номер“
се добавя „за Република България“.
2. В т. 2, буква „а“ думите „и за електронните съобщителни мрежи за широколентов
безжичен достъп (BWA)/неподвижен безжичен
достъп (FWA)“ се заличават.
3. Досегашната буква „б“ става буква „в“.
4. Създава се нова буква „б“ със следното
съдържание:
„б) дванадесет цифри за мрежи и услуги,
при които се използва комуникация Машина – Машина (М2М);“.
§ 6. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „състоящ се от не повече
от пет цифри“ се заличават.
2. В т. 2 думите „състоящ се от не повече
от седем цифри в зависимост от дължината
на кода по т. 1“ се заличават.
§ 7. В чл. 11 се създава нова ал. 3:
„(3) Промяна в кодовете по ал. 2 може да
бъде извършена и по предложение на предприятие по чл. 3. Комисията взема решение
по предложението след провеждане на обществени консултации по реда на чл. 37 ЗЕС.“
§ 8. В чл. 13 ал. 1 се изменя, както следва:
„(1) Кодове за достъп до мрежата са:
1. двуцифрени или трицифрени кодове за
достъп до цифрови мобилни наземни електронни съобщителни мрежи с формат 8А,
98А или 99Х;
2. дву цифрени, т рицифрени и чет ирицифрени кодове за достъп до други мобилни
наземни електронни съобщителни мрежи с
формат 4А, 4АХ и 4АВХ;
3. четирицифрени кодове за достъп до мрежи
на виртуални мобилни оператори (MVNO) с
формат 98АХ.“
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя, както следва:
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„1. 10ХУ – кодове за достъп до услугата
„избор на оператор“;“
б) в т. 4 думата „кодове“ се заменя с „код“;
в) създава се нова т. 5а със следното съдържание:
„5а. 430 – код за достъп до услуги, при които
се използва комуникация Машина – Машина (М2М), с формат на номерата 430ХY(Z)
ZZZZZZ, където ХY(Z) определят държателя
на обхвата, а (Z)ZZZZZZ е предоставената
група от номера;“
г) в т. 6, 7 и 8 буквите „ZZ(Z)“ се заменят
със „(Z)ZZ“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 10. В чл. 16, ал. 4 т. 2 се изменя, както
следва:
„2. възможностите на потребителите да
ограничат достъпа си както до отделни типове,
така и до всички УДС; начинът за ползване
на тези възможности се включва и в общите
условия на договора с крайните потребители
на предприятието.“
§ 11. Член 18 се изменя, както следва:
„Чл. 18. (1) Кратки номера от ННП с първа
цифра „1“ и дължина от три до пет цифри,
различни от описаните в чл. 14, могат да
бъдат предоставяни за достъп до национални негеографски услуги при едновременно
изпълнение на следните изисквания:
1. национално значение и обществен интерес към услугите;
2. осигурена възможност за достъп до услугите за крайните потребители на всички
предприятия, които предоставят обществени
телефонни услуги.
(2) В зависимост от услугите е възможно
определяне на кодове от ННП с първа цифра
„1“ и дължина три или четири цифри, след
които да бъдат предоставяни номера за един
и същи тип услуги.
(3) Кратките номера по ал. 1 и 2 се избират
без национален префикс.
(4) Комисията се произнася по предложения
за предоставяне на услуги чрез номера и кодове
по ал. 1 и 2 след провеждане на обществени
консултации по реда на чл. 37 ЗЕС.“
§ 12. В чл. 20, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „електронна съобщителна
мрежа, която предлага услугата „мобилност“
се заменят с „фиксирани електронни съобщителни мрежи, които предоставят услуги,
изискващи използването на МNС (например
SMS, MMS)“.
2. В т. 3 думите „мобилна наземна“ се
заменят със „съответната“.
§ 13. Заглавието на глава четвърта се допълва, като в началото се добавя „ПРАВИЛА И“.
§ 14. В чл. 30 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след „и“ се добавя „/или“.
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2. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
„(4) Кодове и адреси, които не са част от
ННП, могат да бъдат първично предоставяни
с решение на комисията и на предприятия,
които осъществяват електронни съобщения
чрез елект ронни съобщителни мреж и за
собствени нужди, когато се изисква мрежата
им да бъде свързана с обществена електронна
съобщителна мрежа.“
§ 15. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 5 се изменя, както следва:
„5. за предоставяне на услуги, при които се
използва комуникация М2М – минималната
група е от 100 000 абонатни номера с формат
съгласно чл. 14, ал. 1, т. 5а;“
б) точка 8 се изменя, както следва:
„8. за услугата „избор на оператор“ – един
код 10XY;“.
2. Алинея 2 се изменя, както следва:
„(2) Максималният брой номера, който
може да бъде предоставян по едно заявление,
е, както следва:
1. след географски кодове с дължина до
три цифри – 1 % от номерационния капацитет
след съответния код;
2. след географски кодове с дължина от
четири цифри – 5 % от номерационния капацитет след съответния код;
3. след географски кодове с дължина от
пет цифри – две минимални групи от номера
след съответния код;
4. след кодове за негеографски услуги 700,
800 и 90 (за всяко S) – 1 % от номерационния
капацитет след съответния код;
5. след кодове за достъп до мрежи – 1 блок
от съответния вид.“
§ 16. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „и номера“ се
заличават.
2. В т. 1 думите „или електронна съобщителна мрежа, която осигурява услугата
„мобилност“ се замен ят с „и фиксирани
електронни съобщителни мрежи, които предоставят услуги, изискващи използването на
МNС (например SMS, MMS)“.
3. Точка 4 се отменя.
§ 17. Член 34 се изменя, както следва:
„Чл. 34. Номера и кодове на виртуални
мобилни оператори (MVNO) се предоставят в
случай, че предприятието заявител притежава
необходимата минимална инфраструктура, която изисква собствен номерационен капацитет
и код на мобилна електронна съобщителна
мрежа (МNС).“
§ 18. Член 35 се изменя, както следва:
„Чл. 35. (1) Изискванията за ефективно
ползване съгласно чл. 107, т. 3 ЗЕС са, както
следва:
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1. за фиксирани електронни съобщителни
мрежи:
а) в региони с недостатъчен ресурс – използване на повече от 70 % от предоставените
номера;
б) за останалите региони – използване на
повече от 60 % от предоставените номера;
2. за мобилни наземни електронни съобщителни мрежи, електронни съобщителни
мреж и на вирт уални мобилни оператори
(MVNO) и електронни съобщителни мрежи
с негеог рафска номераци я с национа лно
покритие – използване на повече от 60 % от
предоставените номера;
3. за негеографски номера от обхват „700“
и „800“ – използване на повече от 50 % от
предоставените номера.
(2) Изискванията по ал. 1 следва да бъдат изпълнени до подаване на заявление за
допълнителен ресурс по чл. 113, ал. 1 ЗЕС.“
§ 19. В чл. 39, ал. 1 след думите „съответния
регион“ се добавя „и/или от съответния вид“.
§ 20. В чл. 43 ал. 2 се изменя, както следва:
„(2) При връщане на номер при държателя на обхвата от номера, с изключение
на случаите при осъществена преносимост,
последният има задължение да не използва
номера отново в срок 6 месеца, считано от
датата на връщането му.“
§ 21. Създава се нов раздел Іа със следното
заглавие и съдържание:
„Раздел Iа
Вторично предоставяне на номера
Чл. 43а. (1) Предприятията, получили разрешение да ползват първично предоставени
номера по чл. 31, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 5а и
6, имат право да ги предоставят вторично за
ползване от крайни потребители.
(2) Предприятията, получили разрешение
да ползват първично предоставени номера
по чл. 31, ал. 1, т. 7 и 9, имат право да ги
предоставят вторично на юридически лица
или еднолични търговци за предоставяне на
услуги чрез номера от обхвати „90“ и „118“.
Чл. 43б. (1) Предприятията по чл. 43а,
ал. 1 могат да предоставят вторично групи от
номера на друго предприятие, което отговаря
на следните условия:
1. няма издадено разрешение за ползване
на индивидуално определен ограничен ресурс – номера;
2. подало е уведомление до комисията за
намерението си да осъществява дейност по
препродажба на услугите, предоставяни чрез
съответните номера.
(2) Предприятието, получило вторично
номера, може да ползва същите единствено
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за целите на препродажба от свое име и за
своя сметка на услугите, предоставяни чрез
тези номера.
(3) За случаите по ал. 1 предприятието, на
което са първично предоставените номера,
изпраща информация до комисията, в която
са посочени групите от номера и предприятието, на което те са вторично предоставени.
Информация до комисията се изпраща и в
случаите, при които групи вторично предоставени номера се връщат на предприятието,
на което са първично предоставени.
(4) Информацията по ал. 3 се предоставя
на комисията в 14-дневен срок от вторичното
предоставяне на групите от номера или от
връщането им на предприятието, на което са
първично предоставени.
Чл. 43в. (1) В случаите на вторично предоставяне на номера задълженията от разрешението за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс не се прехвърлят.
(2) Предприятията, предоставили номера по
реда на чл. 43б, са задължени да осигуряват
възможността за преносимост на вторично
предоставените номера.
Чл. 43г. Извън случаите по чл. 43б вторичното предоставяне на номера на други
предприятия се забранява.“
§ 22. В чл. 55 ал. 1 се изменя така:
„(1) Комисията може да измени разрешението за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс, като отнеме част от първично предоставените номера и/или адреси,
когато ползването на номера и/или адреси
и/или вторичното предоставяне на номера
се извършва в несъответствие с нормативно
установените изисквания.“
§ 23. Член 56 се изменя, както следва:
„Чл. 56. (1) При преустановяване действието
на разрешение по реда на чл. 117 ЗЕС пренесените номера се предоставят на приемащите
предприятия в съответствие с функционалните
спецификации за преносимост на номерата.
(2) Останалата част от номерационния
ресурс, който е бил предоставен с прекратеното разрешение и е бил използван, не
може да бъде предоставян или резервиран
отново по-рано от 6 месеца, считано от датата на преустановяване на действието на
разрешението.“
§ 24. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя, както следва:
„4. „Вторично предоставяне на номера“ е
дейност, при която предприятието, получило
разрешение за първично ползване на номера
от Националния номерационен план, предоставя част от тях съгласно изискванията
на нормативната уредба и собствената си
номерационна политика.“
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2. Създава се нова т. 9а:
„9а. „Комуникация Машина – Машина
(М2М)“ е вид комуникация, при която данни
се обменят автоматично между устройства
и/или приложения, без човешка намеса или
при минимална такава.“
3. Създава се нова т. 19а:
„19а. „Необходима минима лна инфраструктура на виртуален мобилен оператор
(MVNO), която изисква собствен номерационен капацитет и код на мобилна електронна
съобщителна мрежа (МNС)“ е Централа за
връзки с мобилни абонати – мобилна централа (Mobile Switching Center), База данни
за домашни абонати (Home Location Register)
и Център за проверка на автентичността
(Authentication Centre).“
4. В т. 26 думите „по-малко от 30 %“ се
заменят с „30 % или по-малко“ и думите
„по-малко от 20 %“ се заменят с „20 % или
по-малко“.
5. Точка 31 се отменя.
§ 25. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 2
се правят следните изменения:
1. Във втора колона „Национален код за
направление (NDC) до 5 цифри“ думите „до
5 цифри“ се заличават.
2. В трета колона „Абонатен номер до 7
цифри“ думите „до 7 цифри“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 26. Наредбата се приема на основание
чл. 133а от Закона за електронните съобщения
и влиза в сила от деня на обнародването є в
„Държавен вестник“.
§ 27. Привеждането на общите условия на
договора с крайните потребители в съответствие с чл. 16, ал. 4, т. 2 се извършва в срок
до 2 месеца от влизане в сила на тази наредба.
В същия срок се осигурява и технически възможността за ограничаване на достъпа както
до отделни типове, така и до всички УДС.
§ 28. Разпоредбата на чл. 18 влиза в сила
от 1.01.2013 г.
§ 29. (1) Номера в съответствие с чл. 31,
ал. 1, т. 5 се предоставят от 1.01.2013 г.
(2) Задължението за използване на номерата, предоставени по ал. 1, влиза в сила от
1.01.2014 г. Миграция на използваните преди
тази дата номера за М2М приложения от други
обхвати в новия обхват не е задължителна.
§ 30. Актуализирането на Националния
номерационен план на Република България
се извършва в срок до 3 месеца от влизане в
сила на тази наредба.
Председател:
Веселин Божков
8754
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РЕШЕНИЕ № 1906
от 30 август 2012 г.

за изменение на Функционалните спецификации за преносимост на географски номера
при промяна на доставчика на фиксирана
телефонна услуга и/или при промяна на адреса
в рамките на един географски национален код
за направление (обн., ДВ, бр. 96 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 26, 67 и 94 от 2010 г. и бр. 34
от 2011 г.)
Комисията за регулиране на съобщенията
реши:
§ 1. В чл. 29 числото „137“ се заменя със
„133а“.
§ 2. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) В случай че процедурата не отговаря на
изискванията на настоящите спецификации,
комисията се произнася с решение, указващо
начина за отстраняване на несъответствията,
което е задължително за доставчиците.“
2. Алинея 2 става ал. 3.
3. Създават се нови ал. 4, 5 и 6 със следното съдържание:
„(4) При всяка промяна в процедурата и
приложенията към нея доставчиците изготвят
и предоставят на комисията пълен и актуализиран текст, изготвен на български език
и подписан от доставчиците.
(5) Допълнителни споразумения към процедурата се изготвят само в случаите на
присъединяване на предприятия от домейна
на преносимост.
(6) Присъединяващото се предприятие е
отговорно за изготвяне на допълнителното
споразумение, подписването му от всички
доставчици в домейна и предоставянето му
на комисията в срок до 9 месеца от издаване
на разрешението за ползване на ограничен
ресурс – географски номера.“
4. Алинея 3 става ал. 7.
§ 3. Член 40 се отменя.
§ 4. Член 41 се отменя.
§ 5. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Заявлението за преносимост задължително съдържа:
1. за физически лица – трите имена, единен
граждански номер, телефонния/те номер/а,
обект на пренасяне, подпис, дата и час на
подаване;
2. за чуждестранни лица – имена, личен
номер или номер на документ за самоличност,
телефонния/те номер/а, обект на пренасяне,
подпис, дата и час на подаване;
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3. з а юри д и че с к и л и ц а и фи зи че с к и
лица – еднолични търговци – наименование,
съответен идентификационен код, телефонния/те номер/а, обект на пренасяне, подпис,
дата и час на подаване;
4. организации, които нямат статут на
юридическо лице – съответен идентификационен код, трите имена на представляващия,
телефонния/те номер/а, обект на пренасяне,
подпис, дата и час на подаване;
5. възможност за изрично писмено изявление на абоната/потребителя за стартиране
на процедурата по пренасяне от момента на
подаване на заявлението за пренасяне; изявлението следва да бъде изрично подписано
от абоната;
6. възможност за изрично писмено изявление на абоната/потребителя за стартиране на
процедурата по пренасяне 7 дни след подаване
на заявлението за пренасяне; изявлението
следва да бъде изрично подписано от абоната.“
2. Създават се нови ал. 3, 4 и 5 със следното съдържание:
„(3) В 7-дневния срок по ал. 2, т. 6, когато
е приложим, абонатът/потребителят може да
упражни правото си по чл. 228, ал. 5 от Закона за електронните съобщения, като оттегли
подаденото заявление за пренасяне.
(4) Независимо коя от възможностите по
ал. 2, т. 5 и 6 е избрана, договорът между
приемащия доставчик и абоната/потребителя
влиза в сила в деня на успешното пренасяне на
номера в мрежата на приемащия доставчик.
(5) В случай че абонатът/потребителят не е
избрал някоя от възможностите по ал. 2, т. 5
и 6, се приема, че е избрана възможността
по ал. 2, т. 6.“
3. Алинеи 2, 3 и 4 стават ал. 6, 7 и 8.
4. Алинея 5 става ал. 9 и се изменя, както
следва:
„(9) Доставчиците не могат да изискват
предоставянето на повече данни от посочените в ал. 2.“
5. Създава се нова ал. 10 със следното
съдържание:
„(10) Приемащият и даряващият доставчик
съхраняват всички подадени заявления (PDF
файлове), включително коригирани такива
по една и съща заявка, като коригираните
PDF файлове следва да се именуват с номера на първоначално подаденото заявление и
съответната дата на корекция, за срок не пократък от 18 месеца от датата на подаване на
първоначалното заявление. В срока по пред
ходното изречение приемащият и даряващият
доставчик съхраняват и цялата кореспонденция (всички разменени съобщения), свързана
с всяка конкретна заявка.“
§ 6. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя, както следва:
„1. преди подаване на заявлението за преносимост номерът е несъществуващ или не
е предоставен на абонат или потребител на
даряващия доставчик;“
б) точки 2, 4, 5 и 6 се отменят;
в) в т. 3 след думите „получил от“ се добавя
думата „друг“;
г) точка 7 се изменя, както следва:
„7. изпратеното от приемащия доставчик
заявление съдържа непълни и/или неточни
данни на абоната/потребителя:
а) за физически лица – трите имена и
единен граждански номер;
б) з а юри д и че ск и л и ц а и фи зи че ск и
лица – еднолични търговци – наименование
и съответен идентификационен код;
в) за чуждестранни лица – имена и личен
номер или номер на документ за самоличност;
г) за организации, които нямат статут на
юридически лица – съответен идентификационен код и трите имена на представляващия;“
д) точка 8 се изменя, както следва:
„8. при преносимост на група номера, която изисква преконфигурация, не е заявено
преконфигуриране или заявеното преконфигуриране не дава възможност за реализация
на преносимост.“
2. Алинея 3 се изменя, както следва:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 7 и 8 и по ал. 2,
т. 1, 2, 3, 4 и 5 заявлението не се разглежда
от приемащия доставчик до отстраняване на
недостатъците, като спирането на процедурата е за не повече от 30 дни от подаване на
заявлението. В случай че в посочения срок
недостатъците не бъдат отстранени, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ
на приемащия доставчик. В останалите случаи по ал. 1 и 2 процедурата се прекратява
чрез изричен писмен отказ на приемащия
доставчик. Приемащият доставчик изпраща
и съобщение до даряващия доставчик чрез
електронно-техническата система за обмяна
на съобщения между доставчиците, с което
го информира, че процедурата е прекратена.“
§ 7. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2, 3 и 4:
„(2) В случай че абонатът/потребителят
е избрал възможността по чл. 42, ал. 2, т. 5,
процедурата по пренасяне на номерата се стартира от момента на подаване на заявлението.
(3) В случай че абонатът/потребителят е
избрал възможността по чл. 42, ал. 2, т. 6,
процедурата по пренасяне на номерата се
стартира в първи я ден след изтичане на
7-дневния срок.
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(4) Приемащият доставчик изпраща до
даряващия доставчик подаденото заявление
(PDF файл) в срок до 2 часа от часа на подаването му по ал. 2 или от същия час, но в
първия ден по ал. 3.“
2. Алинея 2 става ал. 5 и се изменя, както
следва:
„(5) Даряващият доставчик уведомява приемащия доставчик за обстоятелствата по чл. 43,
ал. 1 в срок до 6 часа, считано от получаване
на заявлението. В срока по предходното изречение даряващият доставчик е длъжен при
отказ по чл. 43, ал. 1, т. 7 да предостави на
приемащия доставчик и пълна информация
коя от хипотезите на непълни или неточни
данни е налице.“
3. Алинея 3 става ал. 6 и се изменя, както
следва:
„(6) В случай че е необходимо преконфигуриране на пренасяните номера и не е заявен
начин на преконфигурация от абоната или
заявеното от абоната преконфигуриране е технически невъзможно, даряващият доставчик в
срока по ал. 5 предоставя на приемащия доставчик информация за възможните варианти
за преконфигуриране, както и информация за
пълния номерационен капацитет, предоставен
на абоната. Информацията за номерационния
капацитет съдържа групите номера по чл. 11,
ал. 2, част от които са посочените за пренасяне номера. Даряващият доставчик посочва и
размера на цената за преконфигуриране, ако
такава е дължима от абоната. Не се допуска
изискване за заплащане на цена за преконфигурация, различна от общоприложимата
цена за тази услуга, прилагана от даряващия
доставчик.“
§ 8. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя, както следва:
„(1) Срокът за реализация на преносимост
е до 3 работни дни за отделни номера и до
5 работни дни за групи номера, считано от
момента на стартиране на процедурата по
пренасяне по чл. 44, ал. 2 и 3, и включва прозорец на преносимост не по-дълъг от 6 часа.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В рамките на прозореца на преносимост, при успешно активиране на номера/та
в мрежата на приемащия доставчик, процесът
на преносимост задължително се приключва
от даряващия доставчик чрез деактивиране
на номера и изпращане на съобщение към
приемащия доставчик, което потвърждава
успешното пренасяне на номера/та в срока
по ал. 1.“
3. Алинея 2 става ал. 3.
4. Алинея 3 става ал. 4.
5. Алинея 4 става ал. 5, като думите „ал. 3“
се заменят с думите „ал. 4“.
§ 9. Създава се нов чл. 46а:
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„Чл. 46а. В случай на пренесен номер поради техническа грешка приемащият доставчик
връща номера на даряващия доставчик в срок
до 24 часа от констатирането на техническата
грешка.“
§ 10. Създава се нов раздел VI в глава трета:
„Раздел VI
Отпадане от домейна на преносимост.“
§ 11. В раздел VI се създават нови чл. 46б
и 46в:
„Чл. 46б. Доставчик отпада от домейна
на преносимост при влязло в сила решение
на комисията за отнемане или прекратяване
на разрешението за ползване на ограничен
ресурс – географски номера.
Чл. 46в. (1) Пренесените номера от предоставения ресурс на отпадналия от домейна
доставчик се предоставят от комисията на
приемащите доставчици в съответствие с ал. 2.
(2) Всяка група от номера по смисъла на
наредбата по чл. 133а на Закона за електронните съобщения, от която има пренесени номера, се предоставя на приемащия доставчик,
в чиято мрежа са пренесени най-голям брой
номера от съответната група.“
§ 12. Раздел VI в глава трета става раздел VII.
§ 13. В § 1 на допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 6a:
„6a. „Доставчик“ е предприятие по смисъла на чл. 134 от Закона за електронните
съобщения.“
2. Точка 9 се отменя.
3. Създава се нова т. 10а:
„10а. „Пренесен номер поради техническа
грешка“ е номер, който е пренесен в друга
мрежа независимо от причините, довели до
това, без да е налице надлежно изразена воля
за неговото пренасяне от абоната, на който
номерът е предоставен за ползване от даряващия доставчик.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. В срок до три месеца от обнародването на Решение № 1906 от 30.08.2012 г. на
комисията за изменение на Функционалните
спецификации доставчиците са задължени да
отразят направените изменения в срокове,
както следва:
1. В срок до един месец от обнародване
на Решение № 1906 от 30.08.2012 г. на комисията в „Държавен вестник“ доставчиците са
задължени да изготвят, подпишат и представят
на комисията процедурата по чл. 38, ал. 1
съобразно измененията във Функционалните
спецификации.
2. В срок до две седмици от подписване
на процедурата по чл. 38, ал. 1 доставчиците
следва да въведат в общите си условия за вза-
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имоотношения с потребителите новите ред и
условия за реализирането на преносимостта
на номера.
§ 15. (1) До изтичане на тримесечния срок
по § 14 доставчиците осигуряват преносимост
на номерата по досегашния ред. Основанията
за отказ по чл. 43, ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6 не се
прилагат от деня на обнародване в „Държавен
вестник“ на Решение № 1906 от 30.08.2012 г. за
изменение на Функционалните спецификации.
(2) Процедурата по осъществяване на преносимост на номера въз основа на заявления,
подадени до деня на въвеждане на реда и
условията за осъществяване на преносимост
съобразно Решение № 1906 от 30.08.2012 г., се
довършва по досегашния ред.
§ 16. Решението се приема на основание
чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков
8755

РЕШЕНИЕ № 1907
от 30 август 2012 г.

за изменение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на
национално значими номера при промяна на
доставчика на обществена мобилна телефонна
услуга (обн., ДВ, бр. 8 от 2008 г.; изм., бр. 26
от 2009 г., бр. 26 от 2010 г. и бр. 34 от 2011 г.)
Комисията за регулиране на съобщенията
реши:
§ 1. В чл. 1 и 2 изразът „обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM и
UMTS“ се заменя с „обществена мобилна
наземна мрежа“.
§ 2. В чл. 3 изразът „мобилни наземни
мрежи по стандарт GSM и UMTS“ се заменя
с „обществени мобилни наземни мрежи“.
§ 3. Създава се нов чл. 4а със следното
съдържание:
„Чл. 4а. (1) Ползването на допълнителни
услуги, различни от обществената мобилна
телефонна услуга или услуги в ценови пакет,
включващи и обществена мобилна телефонна
услуга, не е пречка за пренасяне на номера.
(2) Доставчиците уреждат в общите си
услови я за взаимоотношени я с крайните
потребители условията и реда, при които
абонатът/потребителят може да продължи
да ползва част или всички допълнителни
услуги, които са били включени в ценовия
пакет, преди осъществяване на преносимост
на номер. Доставчиците следва да осигурят
равнопоставеност на абонатите и потребителите, заявили желание да продължат да
ползват допълнителните услуги след пренасяне на мобилния номер към друг доставчик,
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и абонатите и потребителите, които ползват
единствено тези допълнителни услуги въз
основа на сключен договор.“
§ 4. Член 19 се изменя, както следва:
„Чл. 19. Приемащият доставчик е длъжен
да използва пренесен номер в съответствие
с предназначението му, определено в Националния номерационен план, както и в съответствие с изискванията на наредбата по
чл. 133а от Закона за електронните съобщения
и издаденото от комисията разрешение на
приемащия доставчик за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера.“
§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) В случай че процедурата не отговаря на
изискванията на настоящите спецификации,
комисията се произнася с решение, указващо
начина за отстраняване на несъответствията,
което е задължително за доставчиците.“
2. Алинея 2 става ал. 3.
3. Алинея 3 става ал. 7.
4. Създават се нови ал. 4, 5 и 6 със следното съдържание:
„(4) При всяка промяна в процедурата и
приложенията към нея доставчиците изготвят
и предоставят на комисията пълен и актуализиран текст, изготвен на български език
и подписан от доставчиците.
(5) Допълнителни споразумения към процедурата се изготвят само в случаите на
присъединяване на предприятия от домейна
на преносимост.
(6) Присъединяващото се предприятие е
отговорно за изготвяне на допълнителното
споразумение, подписването му от всички
доставчици в домейна и предоставянето му
на комисията в срок до 9 месеца от издаване
на разрешението за ползване на ограничен
ресурс – номера.“
§ 6. Член 26 се отменя.
§ 7. Член 27 се отменя.
§ 8. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Заявлението за преносимост задължително съдържа:
1. за физически лица – трите имена, единен
граждански номер, телефонния/те номер/а,
обект на пренасяне, подпис, дата и час на
подаване;
2. за чуждестранни лица – имена, личен
номер или номер на документ за самоличност,
телефонния/те номер/а, обект на пренасяне,
подпис, дата и час на подаване;
3. з а юри д и че с к и л и ц а и фи зи че с к и
лица – еднолични търговци – наименование,
съответен идентификационен код, телефонния/те номер/а, обект на пренасяне, подпис,
дата и час на подаване;
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4. за организации, които нямат статут на
юридическо лице – съответен идентификационен код, трите имена на представляващия,
телефонния/те номер/а, обект на пренасяне,
подпис, дата и час на подаване;
5. възможност за изрично писмено изявление на абоната/потребителя за стартиране
на процедурата по пренасяне от момента на
подаване на заявлението за пренасяне; изяв
лението следва да бъде изрично подписано
от абоната;
6. възможност за изрично писмено изявление на абоната/потребителя за стартиране на
процедурата по пренасяне 7 дни след подаване
на заявлението за пренасяне; изявлението
следва да бъде изрично подписано от абоната.“
2. Създават се нови ал. 3, 4 и 5 със следното съдържание:
„(3) В 7-дневния срок по ал. 2, т. 6, когато
е приложим, абонатът/потребителят може да
упражни правото си по чл. 228, ал. 5 от Закона за електронните съобщения, като оттегли
подаденото заявление за пренасяне.
(4) Независимо коя от възможностите по
ал. 2, т. 5 и 6 е избрана, договорът между
приемащия доставчик и абоната/потребителя
влиза в сила в деня на успешното пренасяне на
номера в мрежата на приемащия доставчик.
(5) В случай че абонатът/потребителят не е
избрал някоя от възможностите по ал. 2, т. 5
и 6, се приема, че е избрана възможността
по ал. 2, т. 6.“
3. Алинеи 2 и 3 стават ал. 6 и 7.
4. Алинея 4 става ал. 8 и се изменя, както
следва:
„(8) Доставчиците не могат да изискват
повече данни от посочените в ал. 2.“
5. Създава се нова ал. 9 със следното съдържание:
„(9) Приемащият и даряващият доставчик
съхраняват всички подадени заявления (PDF
файлове), включително коригирани такива
по една и съща заявка, като коригираните
PDF файлове следва да се именуват с номера на първоначално подаденото заявление
и съответната дата на корекция, за срок не
по-кратък от осемнадесет месеца от датата
на подаване на първоначалното заявление. В
срока по предходното изречение приемащият
и даряващият доставчик съхраняват и цялата
кореспонденция (всички разменени съобщения), свързана с всяка конкретна заявка.“
§ 9. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя, както следва:
„1. преди подаване на заявлението за преносимост MSISDN е несъществуващ или не
е предоставен на абонат или потребител на
даряващия доставчик;“
б) точки 2, 4, 5 и 6 на ал. 1 се отменят;
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в) в т. 3 след думите „получил от“ се добавя „друг“;
г) точка 7 се изменя, както следва:
„7. изпратеното от приемащия доставчик
заявление съдържа непълни и/или неточни
данни на абоната/потребителя:
а) за физически лица – трите имена и
единен граждански номер;
б) з а юри д и че ск и л и ц а и фи зи че ск и
лица – еднолични търговци – наименование
и съответен идентификационен код;
в) за чуждестранни лица – имена и личен
номер или номер на документ за самоличност;
г) за организации, които нямат статут на
юридическо лице – съответен идентификационен код и трите имена на представляващия.“
2. Алинея 3 се изменя, както следва:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 7 и по ал. 2,
т. 1, 2, 3, 4 и 5 заявлението не се разглежда
от приемащия доставчик до отстраняване на
недостатъците, като спирането на процедурата е за не повече от 30 дни от подаване на
заявлението. В случай че в посочения срок
недостатъците не бъдат отстранени, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ
на приемащия доставчик. В останалите случаи по ал. 1 и 2 процедурата се прекратява
чрез изричен писмен отказ на приемащия
доставчик. Приемащият доставчик изпраща
и съобщение до даряващия доставчик чрез
електронно-техническата система за обмяна
на съобщения между доставчиците, с което
го информира, че процедурата е прекратена.“
§ 10. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „настоящите“ се заменя
с „тези“.
2. Създават се нови ал. 2, 3 и 4:
„(2) В случай че абонатът/потребителят
е избрал възможността по чл. 28, ал. 2, т. 5,
процедурата по пренасяне на номерата се стартира от момента на подаване на заявлението.
(3) В случай че абонатът/потребителят е
избрал възможността по чл. 28, ал. 2, т. 6,
процедурата по пренасяне на номерата се
стартира в първи я ден след изтичане на
7-дневния срок.
(4) Приемащият доставчик изпраща до
даряващия доставчик подаденото заявление
(PDF файл) в срок до 2 часа от часа на подаването му по ал. 2 или от същия час, но в
първия ден по ал. 3.“
3. Алинея 2 става ал. 5 и се изменя, както
следва:
„(5) Даряващият доставчик уведомява приемащия доставчик за обстоятелствата по чл. 30,
ал. 1 в срок до 6 часа, считано от получаване
на заявлението. В срока по предходното изречение даряващият доставчик е длъжен при
отказ по чл. 30, ал. 1, т. 7 да предостави на
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приемащия доставчик и пълна информация
коя от хипотезите на непълни или неточни
данни е налице.“
§ 11. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя, както следва:
„(1) Срокът за реализация на преносимост
е до 2 работни дни, считано от момента на
стартиране на процедурата по пренасяне по
чл. 31, ал. 2 и 3, и включва прозорец на преносимост не по-дълъг от 5 часа.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В рамките на прозореца на преносимост при успешно активиране на номера/та
в мрежата на приемащия доставчик процесът
на преносимост задължително се приключва
от даряващия доставчик чрез деактивиране
на номера/та и изпращане на съобщение към
приемащия доставчик, което потвърждава
успешното пренасяне на номера/та в срока
по ал. 1.“
3. Алинея 2 става ал. 3.
4. Алинея 3 става ал. 4.
§ 12. Създава се нов чл. 32а:
„Чл. 32а. В случай на пренесен номер поради техническа грешка приемащият доставчик
връща номера на даряващия доставчик в срок
до 24 часа от констатирането на техническата
грешка.“
§ 13. Създава се нова глава шеста:
„ Г л а в а

ш е с т а

ОТПАДАНЕ ОТ ДОМЕЙНА НА
ПРЕНОСИМОСТ.“
§ 14. В глава шеста се създават нови
чл. 32б и 32в:
„Чл. 32б. Доставчик отпада от домейна
на преносимост при влязло в сила решение
на комисията за отнемане или прекратяване
на разрешението за ползване на ограничен
ресурс – номера.
Чл. 32в. (1) Пренесените номера от предоставения ресурс на отпадналия от домейна
доставчик се предоставят от комисията на
приемащите доставчици в съответствие с ал. 2.
(2) Всяка група от номера по смисъла на
наредбата по чл. 133а на Закона за електронните съобщения, от която има пренесени номера, се предоставя на приемащия доставчик,
в чиято мрежа са пренесени най-голям брой
номера от съответната група.“
§ 15. Глава шеста става глава седма.
§ 16. В § 1 на допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя, както следва:
„5. „Доставчик“ е предприятие по смисъла на чл. 134 от Закона за електронните
съобщения.“
2. Точка 7 се отменя.
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3. Създава се нова т. 7а със следното съдържание:
„7а. „Обществена мобилна наземна мрежа“
е обществена мрежа, чрез която се осъществяват електронни съобщения в съответствие
с Техническ ите изиск вани я за работа на
мобилни наземни мрежи и съоръженията,
свързани с тях.“
4. Създава се нова т. 9а със следното съдържание:
„9а. „Пренесен номер поради техническа
грешка“ е номер, който е пренесен в друга
мрежа независимо от причините, довели до
това, без да е налице надлежно изразена воля
за неговото пренасяне от абоната, на който
номерът е предоставен за ползване от даряващия доставчик.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. В срок до три месеца от обнародването на Решение № 1907 от 30.08.2012 г. на
комисията за изменение на Функционалните
спецификации доставчиците са задължени да
отразят направените изменения в срокове,
както следва:
1. В срок до един месец от обнародване
на Решение № 1907 от 30.08.2012 г. на комисията в „Държавен вестник“ доставчиците са
задължени да изготвят, подпишат и представят
на комисията процедурата по чл. 24, ал. 1
съобразно измененията във Функционалните
спецификации.
2. В срок до две седмици от подписване
на процедурата по чл. 24, ал. 1 доставчиците
следва да въведат в общите си условия за взаимоотношения с потребителите новите ред и
условия за реализирането на преносимостта
на номера.
§ 18. (1) До изтичане на тримесечния срок
по § 17 доставчиците осигуряват преносимост
на номерата по досегашния ред. Основанията
за отказ по чл. 30, ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6 не се
прилагат от деня на обнародване в „Държавен
вестник“ на Решение № 1907 от 30.08.2012 г. за
изменение на Функционалните спецификации.
(2) Процедурата по осъществяване на преносимост на номера въз основа на заявления,
подадени до деня на въвеждане на реда и
условията за осъществяване на преносимост
съобразно Решение № 1907 от 30.08.2012 г., се
довършва по досегашния ред.
§ 19. Решението се приема на основание
чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков
8756
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РЕШЕНИЕ № 1908
от 30 август 2012 г.

за изменение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на
негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга
(обн., ДВ, бр. 4 от 2009 г.; изм., бр. 26 от
2010 г. и бр. 34 от 2011 г.)
Комисията за регулиране на съобщенията
реши:
§ 1. В чл. 17 числото „137“ се замен я
със „133а“.
§ 2. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случай че процедурата не отговаря на
изискванията на настоящите спецификации,
комисията се произнася с решение, указващо
начина за отстраняване на несъответствията,
което е задължително за доставчиците.“
2. Алинея 2 става ал. 3.
3. Алинея 3 става ал. 7.
4. Създават се нови ал. 4, 5 и 6 със следното съдържание:
„(4) При всяка промяна в процедурата и
приложенията към нея доставчиците изготвят
и предоставят на комисията пълен и актуализиран текст, изготвен на български език
и подписан от доставчиците.
(5) Допълнителни споразумения към процедурата се изготвят само в случаите на
присъединяване на предприятия от домейна
на преносимост.
(6) Присъединяващото се предприятие е
отговорно за изготвяне на допълнителното
споразумение, подписването му от всички
доставчици в домейна и предоставянето му
на комисията в срок до 9 месеца от издаване
на разрешението за ползване на ограничен
ресурс – номера.“
§ 3. Член 26 се отменя.
§ 4. Член 27 се отменя.
§ 5. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Заявлението за преносимост задължително съдържа:
1. за физически лица – трите имена, единен
граждански номер, телефонния/те номер/а,
обект на пренасяне, подпис, дата и час на
подаване;
2. за чуждестранни лица – имена, личен
номер или номер на документ за самоличност,
телефонния/те номер/а, обект на пренасяне,
подпис, дата и час на подаване;
3. з а юри д и че с к и л и ц а и фи зи че с к и
лица – еднолични търговци – наименование,
съответен идентификационен код, телефонния/те номер/а, обект на пренасяне, подпис,
дата и час на подаване;
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4. организации, които нямат статут на
юридическо лице – съответен идентификационен код, трите имена на представляващия,
телефонния/те номер/а, обект на пренасяне,
подпис, дата и час на подаване;
5. възможност за изрично писмено изявление на абоната/потребителя за стартиране
на процедурата по пренасяне от момента на
подаване на заявлението за пренасяне; изяв
лението следва да бъде изрично подписано
от абоната;
6. възможност за изрично писмено изявление на абоната/потребителя за стартиране на
процедурата по пренасяне 7 дни след подаване
на заявлението за пренасяне; изявлението
следва да бъде изрично подписано от абоната.“
2. Създават се нови ал. 3, 4 и 5 със следното съдържание:
„(3) В 7-дневния срок по ал. 2, т. 6, когато
е приложим, абонатът/потребителят може да
упражни правото си по чл. 228, ал. 5 от Закона за електронните съобщения, като оттегли
подаденото заявление за пренасяне.
(4) Независимо коя от възможностите по
ал. 2, т. 5 и 6 е избрана, договорът между
приемащия доставчик и абоната/потребителя
влиза в сила в деня на успешното пренасяне на
номера в мрежата на приемащия доставчик.
(5) В случай че абонатът/потребителят не е
избрал някоя от възможностите по ал. 2, т. 5
и 6, се приема, че е избрана възможността
по ал. 2, т. 6.“
3. Алинеи 2 и 3 стават ал. 6 и 7.
4. Алинея 4 става ал. 8 и се изменя, както
следва:
„(8) Доставчиците не могат да изискват
повече данни от посочените в ал. 2.“
5. Създава се нова ал. 9 със следното съдържание:
„(9) Приемащият и даряващият доставчик
съхраняват всички подадени заявления (PDF
файлове), включително коригирани такива
по една и съща заявка, като коригираните
PDF файлове следва да се именуват с номера на първоначално подаденото заявление
и съответната дата на корекция, за срок не
по-кратък от осемнадесет месеца от датата
на подаване на първоначалното заявление. В
срока по предходното изречение приемащият
и даряващият доставчик съхраняват и цялата
кореспонденция (всички разменени съобщения), свързана с всяка конкретна заявка.“
§ 6. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя, както следва:
„1. преди подаване на заявлението за преносимост номерът е несъществуващ или не
е предоставен на абонат или потребител на
даряващия доставчик;“
б) точки 2, 4, 5 и 6 се отменят;
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в) в т. 3 след думите „получил от“ се добавя
думата „друг“;
г) точка 7 се изменя, както следва:
„7. изпратеното от приемащия доставчик
заявление съдържа непълни и/или неточни
данни на абоната/потребителя:
а) за физически лица – трите имена и
единен граждански номер;
б) з а юри д и че ск и л и ц а и фи зи че ск и
лица – еднолични търговци – наименование
и съответен идентификационен код;
в) за чуждестранни лица – имена и личен
номер или номер на документ за самоличност;
г) за организации, които нямат статут на
юридическо лице – съответен идентификационен код и трите имена на представляващия.“
2. Алинея 3 се изменя, както следва:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 7 и по ал. 2,
т. 1, 2, 3, 4 и 5 заявлението не се разглежда
от приемащия доставчик до отстраняване на
недостатъците, като спирането на процедурата е за не повече от 30 дни от подаване на
заявлението. В случай че в посочения срок
недостатъците не бъдат отстранени, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ
на приемащия доставчик. В останалите случаи по ал. 1 и 2 процедурата се прекратява
чрез изричен писмен отказ на приемащия
доставчик. Приемащият доставчик изпраща
и съобщение до даряващия доставчик чрез
електронно-техническата система за обмяна
на съобщения между доставчиците, с което
го информира, че процедурата е прекратена.“
§ 7. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Текстът на чл. 30 става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4 със следното
съдържание:
„(2) В случай че абонатът/потребителят
е избрал възможността по чл. 28, ал. 2, т. 5,
процедурата по пренасяне на номерата се стартира от момента на подаване на заявлението.
(3) В случай че абонатът/потребителят е
избрал възможността по чл. 28, ал. 2, т. 6,
процедурата по пренасяне на номерата се
стартира в първи я ден след изтичане на
7-дневния срок.
(4) Приемащият доставчик изпраща до
даряващия доставчик подаденото заявление
(PDF файл) в срок до 2 часа от часа на подаването му по ал. 2 или от същия час, но в
първия ден по ал. 3.“
§ 8. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя, както следва:
„(1) Срокът за реализация на преносимост
е до 5 работни дни, считано от момента на
стартиране на процедурата по пренасяне по
чл. 30, ал. 2 и 3, и включва прозорец на преносимост не по-дълъг от 5 часа.“
2. Алинея 2 се изменя, както следва:
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„(2) Даряващият доставчик уведомява приемащия доставчик за обстоятелствата по чл. 29,
ал. 1 в срок до 6 часа, считано от получаване
на заявлението. В срока по предходното изречение даряващият доставчик е длъжен при
отказ по чл. 29, ал. 1, т. 7 да предостави на
приемащия доставчик и пълна информация
коя от хипотезите на непълни или неточни
данни е налице.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) В рамките на прозореца на преносимост при успешно активиране на номера/та
в мрежата на приемащия доставчик процесът
на преносимост задължително се приключва
от даряващия доставчик чрез деактивиране
на номера и изпращане на съобщение към
приемащия доставчик, което потвърждава
успешното пренасяне на номера/та в срока
по ал. 1.“
§ 9. Създава се нов чл. 32а:
„Чл. 32а. В случай на пренесен номер поради техническа грешка приемащият доставчик
връща номера на даряващия доставчик в срок
до 24 часа от констатирането на техническата
грешка.“
§ 10. Създава се нова глава шеста:
„ Г л а в а

ш е с т а

ОТПАДАНЕ ОТ ДОМЕЙНА НА
ПРЕНОСИМОСТ.“
§ 11. В глава шеста се създават нови
чл. 32б и 32в:
„Чл. 32б. Доставчик отпада от домейна
на преносимост при влязло в сила решение
на комисията за отнемане или прекратяване
на разрешението за ползване на ограничен
ресурс – номера.
Чл. 32в. (1) Пренесените номера от предоставения ресурс на отпадналия от домейна
доставчик се предоставят от комисията на
приемащите доставчици в съответствие с ал. 2.
(2) Всяка група от номера по смисъла на
наредбата по чл. 133а на Закона за електронните съобщения, от която има пренесени номера, се предоставя на приемащия доставчик,
в чиято мрежа са пренесени най-голям брой
номера от съответната група.“
§ 12. Глава шеста става глава седма.
§ 13. В § 1 на допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя, както следва:
„5. „Доставчик“ е предприятие по смисъла на чл. 134 от Закона за електронните
съобщения.“
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2. Точка 7 се отменя.
3. Създава се нова т. 7а със следното съдържание:
„7а. „Пренесен номер поради техническа
грешка“ е номер, който е пренесен в друга
мрежа независимо от причините, довели до
това, без да е налице надлежно изразена воля
за неговото пренасяне от абоната, на който
номерът е предоставен за ползване от даряващия доставчик.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. В срок до три месеца от обнародването на Решение № 1908 от 30.08.2012 г. на
комисията за изменение на Функционалните
спецификации доставчиците са задължени да
отразят направените изменения в срокове,
както следва:
1. В срок до един месец от обнародване
на Решение № 1908 от 30.08.2012 г. на комисията в „Държавен вестник“ доставчиците са
задължени да изготвят, подпишат и представят
на комисията процедурата по чл. 24, ал. 1
съобразно измененията във Функционалните
спецификации.
2. В срок до две седмици от подписване
на процедурата по чл. 24, ал. 1 доставчиците
следва да въведат в общите си условия за взаимоотношения с потребителите новите ред и
условия за реализирането на преносимостта
на номера.
§ 15. (1) До изтичане на тримесечния срок
по § 14 доставчиците осигуряват преносимост
на номерата по досегашния ред. Основанията
за отказ по чл. 29, ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6 не се
прилагат от деня на обнародване в „Държавен
вестник“ на Решение № 1908 от 30.08.2012 г. за
изменение на Функционалните спецификации.
(2) Процедурата по осъществяване на преносимост на номера въз основа на заявления,
подадени до деня на въвеждане на реда и
условията за осъществяване на преносимост
съобразно Решение № 1908 от 30.08.2012 г., се
довършва по досегашния ред.
§ 16. Решението е прието на основание
чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков
8757
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-2287
от 12 септември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 4 във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ; писма на Агенция „Пътна
инфраструктура“ с вх. № АУ-14-32 от 31.07.2012 г.,
№ АУ-14-32(3) от 15.08.2012 г. и № АУ-14-32(5) от
11.09.2012 г.; писмо на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
№ АУ-10-31 от 23.12.2010 г. за разрешаване изработването на парцеларния план; съобщаване
по чл. 128, ал. 2 ЗУТ – съобщения в „Държавен
вестник“, бр. 7 от 2011 г. и бр. 35 от 2012 г.;
протоколи от 20.07.2011 г. и 28.06.2012 г. от проведено обществено обсъждане; Решение № 37
от 26.01.2012 г. на Общинския съвет – гр. Монтана, за съгласуване на парцеларния план; Решение № КЗЗ-21 от 22.11.2011 г. и № КЗЗ-15 от
12.07.2012 г. на Комисията за земеделските земи
за промяна на предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти в
земеделски земи; становище от Изпълнителната
агенция по горите с рег. индекс ИАГ-37135 от
7.11.2011 г. за възлагане на парцеларен план; Решение по ОВОС № 9-4 от 2012 г. на Министерството
на околната среда и водите (МОСВ); писмо от
МОСВ изх. № 12-00-846 от 10.07.2012 г. за липса
на обстоятелства за изискване и провеждане на
допълнителна процедура по реда на глава шеста
ЗООС за допълнителното отчуждаване на площи;
писмо от МОСВ изх. № 12-00-989 от 5.07.2012 г.
за влязло в сила Решение по ОВОС № 9-4 от
2012 г.; съгласувателни писма № ЗЗ-НН-0087
от 30.08.2011 г. и № ЗЗ-НН-0087 от 10.02.2011 г.
на Министерството на културата; становище
№ 05-00-37 от 1.08.2011 г. на Министерството на
отбраната; становище № ПО-ПС-1310, екз. № 2 от
10.08.2011 г. на Министерството на вътрешните
работи – Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“; съгласувателно писмо
№ ДС-36905, екз. 1 от 5.08.2011 г. на Министерството на външните работи – дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“;
съгласувателно писмо № 5029 от 7.10.2011г. на
Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен; съгласувателно
писмо № 1823 от 20.10.2011 г. на „Напоителни
системи“ – ЕАД, клон Мизия; съгласувателно
писмо № 12-04-5 от 27.05.2011 г. от „Национална
електрическа компания“ – ЕАД; съгласувателно
писмо № 1200368969 от 20.06.2011 г. от „ЧЕЗ

Разпределение България“ – АД; съгласувателно
писмо № 275 от 24.08.2011 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Монтана; писмо
№ 215 от 7.10.2011 г. на VIVACOM; съгласувателно писмо № БТГ 24-00-1204 от 6.06.2011 г. на
„Булгартрансг аз“ – ЕАД; съгласувателно писмо
№ 24-00-248 от 8.06.2011 г. на „Булгартел“ – ЕАД;
съгласувателно писмо № ЖИ-9666 от 28.05.2011 г.
на ДП „Национална компания Железопътна
инфраструктура“; Протокол от Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ
№ УТ-01-02-24 от 15.08.2012 г. за разглеждане
на проекта и приемането му и Решение № 325
от 19.05.2011 г. на Министерския съвет, с което
обектът е определен за национален и с национално значение, одобрявам подробен устройствен
план – парцеларeн план за обект: Път І-1 (Е 79)
Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км
114+512.20 в землищата на гр. Монтана, с. Николово, с. Студено буче, с. Войници и с. Долна
Вереница, община Монтана, съгласно приетите
и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
Министър:
Л. Павлова
8826

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ЗАПОВЕД
№ ЗМФ-1144 от 18 септември 2012 г.
№ РД-22-1858 от 5 септември 2012 г.
На основание чл. 4, ал. 9 и 10 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
утвърждаваме Списък на държавите, чието законодателство съдържа изисквания, съответстващи
на изискванията на ЗМИП:
1. Държави извън Европейския съюз, членуващи в Европейското икономическо пространство:
Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и
Кралство Норвегия.
2. Държави извън Европейското икономическо
пространсттво, членуващи във Financial Action
Task Force (FATF): Австралийски съюз, Федеративна република Бразилия, Канада, Специален
административен регион на Китайската народна
република Хонконг, Япония, Мексикански съединени щати, Република Сингапур, Конфедерация
Швейцария, Република Южна Африка, Съединени американски щати, Република Индия и
Република Корея.
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Заповедта отменя съвместна Заповед № ЗМФ1610 от 27.10.2008 г. и № РД-22-2366 от 17.10.2008 г.
на министъра на финансите и управителя на
Българската народна банка (ДВ, бр. 96 от 2008 г.).
Министър на финансите:
С. Дянков
Управител на Българската народна банка:
Ив. Искров
8744

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 261
от 12 юли 2012 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Блян“, разположена на
територията на общини Русе и Ветово, област Русе
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7 ЗПБ, чл. 39, ал. 1,
т. 1, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства,
(изм., ДВ, бр. 70 от 2008 г.) и § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно
решение № 25 от 27 юни 2012 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Ватия холдинг“ – А Д,
София, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 175080698, със седалище и
адрес на управление – София 1404, р-н „Триадица“,
кв. Манастирски ливади, бл. 65 – Евроцентър, ет.
4, да извърши за своя сметка търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства (изм., ДВ,
бр. 70 от 2008 г.), в площ „Блян“, разположена на
територията на общини Русе и Ветово, област
Русе, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 28 месеца.
2. Размерът на площта е 187 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за търсене и 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 търсене и 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
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Блян“
Координатна система 1970 г.
№

X(m)

Y(m)

1.

4747000

9500000

2.

4747000

9520000

3.

4735000

9520000

4.

4735000

9515000

5.

4739020

9515000

6.

4739020

9510890

7.

4736330

9510890

8.

4736325

9508700

9.

4741000

9504000

10.

4741000

9500000

11.

4739975

9507685

12.

4739735

9509275

13.

4739205

9509400

14.

4738880

9509165

15.

4739045

9508115

16.

4738830

9507895

17.

4738840

9507600

18.

4739350

9507570

19.
8753

4739910

9507605

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-4
от 14 септември 2012 г.
На основание чл. 35, ал. 1 ЗКИР, както и искане до Агенцията по геодезия, картография и
кадастър с вх. № 09-20 от 30.07.2012 г. от кмета
на Община Иваново откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за територията на селищно образувание
„Пристанище“ и селищно образувание „Помпена
станция“ в землището на с. Пиргово, община
Иваново, област Русе.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри за посочения район, е
ЕТ „Прециз гео – Стефка Петрова“, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 436
от 19.06.2001 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастърa.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Русе, в общината и в кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държвен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на позем-
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лените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
4. Заповедта да се връчи на Службата по гео
дезия, картография и кадастър – Русе, а копия от
нея – на възложителя и изпълнителя.
Изпълнителен директор:
Ал. Лазаров
8789

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1537
от 17 септември 2012 г.
На основание чл. 4, ал. 1, чл. 22г, ал. 3, чл. 28,
ал. 1 и 2 ЗПСК и чл. 7, ал. 1, т. 5 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
забран ява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на „Военно издателство“ – ЕООД, ЕИК 121903991, със седалище и
адрес на управление София 1000, ул. Иван Вазов
12, сключване на договори за придобиване на
дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания, както
и поемане на менителнични задължения освен
с разрешение на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов
8787
РЕШЕНИЕ № 3275-П
от 19 септември 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4
и чл. 20, ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройственния
правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение
№ 1986 от 19.09.2012 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна
държавна собственост в гр. Стара Загора, община
Стара Загора, област Стара Загора, с идентификатор 68850.524.913, с площ 398 кв. м по кадастралната карта на гр. Стара Загора, кв. Кольо Ганчев
(наричан за краткост „имота“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 25 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
в размер 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
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и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 411, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; както и лица,
осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията
на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица,
за които със закон е установено, че нямат право
да придобиват право на собственост върху земя
на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов
8788

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 315
от 14 септември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 302 от
10.06.2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 23.10.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
УПИ II-902, 903, 904, София, кв. Враждебна, ул.
47, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 117 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.10.2012 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в
сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

8746

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 316
от 14 септември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 302 от
10.06.2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 22.10.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
I-8, София, кв. Враждебна, между ул. 46 и ул.
47, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 335 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 33 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.10.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

8747

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 317
от 14 септември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 514 от
28.07.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 15.10.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
поземлен имот с идентификатор 68134.403.320
(УПИ IX, кв. 512, м. „ГГЦ зона Г-14“), София,
ул. Стара планина 4, обособена част от капитала
на „Спортна София – 2000“ – ЕАД, с право на
собственост върху поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 850 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 85 000 лв. се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.10.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8689
РЕШЕНИЕ № 318
от 14 септември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 766 от
26.07.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 24.10.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
№ 1, София, кв. Илиянци-изток, кв. 3, пл. III, до
бл. 5, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Сердика“.
2. Начална тръжна цена – 26 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.10.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8748
РЕШЕНИЕ № 319
от 14 септември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 362 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.10.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
XXVIII-525, 528, кв. 11а, София, м. Витоша – ВЕЦ
„Симеоново“, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 532 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 53 200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.10.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
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деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8749

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 492
от 12 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 75, ал. 4 от Закона за
горите и предвид фактическите основания в
докладна записка вх. № ДЗ-536 от 29.08.2012 г.
от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация
и застрояване за промяна предназначението
на ПИ с КИ № 02974.15.106 и за част от ПИ
с КИ № 02974.15.108, за която част е обособен
нов проектен поземлен имот с идентификатор
№ 02974.15.111 по кадастралната карта на с. Бач
ково, като за част ПИ с КИ № 02974.15.106 и
част от ПИ с КИ № 02974.15.111 се отреди нов
УПИ – 02974.15.111, 15.106 – „Промишлени нужди – производство и бутилиране на натурална
изворна вода“, а останалите части – за уширение
на обслужващ път за урегулирания поземлен имот,
съгласно нанесените червена и сини регулационни линии и надпис със син цвят. Установява
се режим на застрояване съгласно нанесените
ограничителни и задължителна линии на застрояване с червен цвят, котировки с черен цвят и
показатели на режима на застрояване със син
цвят на приложения проект.
На основание чл. 130, ал. 1 ЗУТ решението
може да се обжалва от заинтересуваните лица в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пловдив,
чрез Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
8726

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-12-7706-262
от 11 септември 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам
плана на новообразуваните имоти в М 1:1000
на част от селищно образувание по § 4, ал. 2
ПЗРЗСПЗЗ, м. Черноморска панорама (Перчемлията), кадастрален район 510, землище с. Кичево,
община Аксаково, област Варна, който е изложен
в административната сграда на Община Аксаково,
ритуалната зала.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Д. Симеонов
8701
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ОБЩИНА ГАБРОВО

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № 1696
от 17 септември 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, Заповед
№ 1640 от 31.08.2012 г. и за отваряне на улица с
о.т. 117-127-159-158 между кв. 8 и кв. 14 по плана на с. Трънето, община Габрово, одобрен със
Заповед № 357 от 3.03.1982 г., Заповед № 1438 от
26.06.2009 г. на зам.-кмета на Община Габрово, доклад за експертна оценка от юни 2012 г.
съгласно договор № 268-ИЕ-12, обявление за
отчуждаване на основание чл. 25, ал. 1 ЗОС във
в-к „100 вести“, бр. 189 от 16.08.2012 г., в-к „Капитал“ от 16.08.2012 г. и в-к „Новинар“, бр. 191
от 17.08.2012 г., н. акт № 68, том ІІ, дело № 1, рег.
№ 1303 от 7.09.1999 г. и удостоверение № 1392
от 11.09.2012 г. за данъчна оценка на дирекция
„МТД“ – Община Габрово, нареждам:
Отчуждавам част с площ 85 кв. м и подобрения от ПИ 68 от кв. 8 по плана на с. Трънето,
община Габрово, представляващ ПИ с идентификатор № 73290.615.308 по КК на гр. Габрово.
По предходния план имотът попада в улица с
о.т. 42а-42-38, собственост на Павлина Петкова
Камбуруди съгласно нотариален акт № 68, том ІІ,
дело № 1, рег. № 1303 от 7.09.1999 г. на Габровския
районен съд. Останалата част от имота след отчуждаването отговаря на изискванията на чл. 19,
ал. 1, т. 4 ЗУТ.
Определям обезщетение в размер 1030 лв. съгласно приета оценка с протокол от 2.07.2012 г. на
членове от комисията по ЗОС. Сумата е внесена
по набирателната сметка на Община Габрово
при Банка „ДСК“ – ЕАД, Габрово. Същата да
бъде изплатена на основание чл. 29, ал. 1 ЗОС
след 14-дневен срок от обнародването на заповед
та в „Държавен вестник“ на Павлина Петкова
Камбуруди.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Марияна Костадинова – директор дирекция „Инфраструктура и екология“ при Община
Габрово.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на обнародването є в „Държавен вестник“
чрез кмета на общината пред Административния
съд – Габрово.

договор № 382-ИЕ-12 от 27.07.2012 г., обявление
за отчуждаване на основание чл. 25, ал. 1 ЗОС
във в-к „100 вести“, бр. 189 от 16.08.2012 г., в-к
„Капитал“ от 16.08.2012 г. и в-к „Новинар“, бр. 191
от 17.08.2012 г., нотариален акт № 14, том ІІ,
рег. № 293, дело 351 от 8.03.1999 г. на нотариус с
рег. № 165 на НК, удостоверение за наследници
№ 1984 от 14.07.2011 г., актуално на 3.08.2012 г.,
удостоверение № 1118 от 17.08.2012 г. за данъчна
оценка на дирекция „МДТ“ – Община Габрово,
нареждам:
Отчуждавам ПИ с идентификатор 14218.29.9,
местност Войновска спирка, с площ 1899 кв. м,
земеделска земя – ливада, по КК на Габрово,
собственост на наследници на Деша Стоянова
Маркова – Ренета Николова Райкова и Валерия
Николова Райкова, и двете от Велико Търново,
ул. Димитър Благоев 19, ет. 2, вх. В, ап № 4,
Аделина Викторова Симеонова от Габрово, ул.
Петър Цончев 2, Цветомира Викторова Лачева
от София, ул. Васил Кирков 25, ет. 3, и Васил
Стефанов Анастасов от Габрово, ул. Брянска
96, съгласно нотариален акт № 14, том ІІ рег.
№ 293, дело 351 от 8.03.1999 г. и удостоверение
за наследници № 1984 от 3.08.2012 г. определям
обезщетение в размер 3576 лв. съгласно приета
оценка с протокол от 6.08.2012 г. на комисията по
ЗОС. Сумата е внесена по набирателната сметка
на Община Габрово при Банка „ДСК“ – ЕАД,
Габрово, на името на правоимащите. Същата
подлежи на изплащане след 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“
на основание чл. 29, ал. 1 ЗОС, както следва:
Ренета Николова Райкова – 1/8 ид. ч. – 447 лв.
Валерия Николова Райкова – 1/8 ид. ч. – 447 лв.
Аделина Викторова Симеонова 1/8 ид. ч. –
447 лв.
Цветомира Викторова Лачева – 1/8 ид. ч. –
447 лв.
Васил Стефанов А настасов – 4/8 ид. ч. –
1788 лв.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Марияна Костадинова – директор дирекция
„ИЕ“ при Община Габрово.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на обнародването є в „Държавен вестник“
чрез кмета на общината пред Административния
съд – Габрово.

За кмет:
Кл. Кунев

За кмет:
Кл. Кунев
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ЗАПОВЕД № 1697
от 17 септември 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, Заповед
№ 1640 от 31.08.2012 г. и за изграждане на обект
„Подобряване на ВиК инфраст ру к т у рата на
квартали Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци,
Войново и Русевци на гр. Габрово“ съгласно
влязъл в сила ПУП – парцеларен план на засегнатите имоти, одобрен с Решение № 116 от
5.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Габрово,
доклад за експертна оценка от август 2012 г. по
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ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ЗАПОВЕД № РД-08-522
от 10 септември 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 15
ППЗНП и Решение № 217 от протокол № 16 от
29.08.2012 г. на Общинския съвет – гр. Долна
Митрополия, нареждам:
1. Считано от 1.09.2012 г. да се преобразува
Целодневна детска градина „Божур“ – с. Божу рица, Целодневна детска градина „Кок иче“ – с. Биволаре, и Целодневна детска градина
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„Здравец“ – с. Рибен, в Целодневна детска градина „Божур“ – с. Божурица, с четири смесени
групи, както следва:
две целодневни групи в ЦДГ „Божур“ – с. Божурица;
една целодневна група за деца от 3- до 7-годишна
възраст в ЦДГ „Божур“ – филиал в с. Биволаре;
една целодневна група за деца от 3- до 7-годишна възраст в ЦДГ „Божур“ – филиал в с. Рибен.
2. Трудовите правоотношения с персонала да
бъдат уредени съгласно разпоредбите на чл. 123
от Кодекса на труда.
3. Сградният фонд, наличният инвентар и
задължителната у чилищна документация да
се предоставят за стопанисване на ЦДГ „Божур“ – с. Божурица.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Личо Тончев – заместник-кмет на
Община Долна Митрополия.
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Кмет:
П. Цоновска

ЗАПОВЕД № РД-08-523
от 10 септември 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 15
ППЗНП и Решение № 217 от протокол № 16 от
29.08.2012 г. на Общинския съвет – гр. Долна
Митрополия, нареждам:
1. Считано от 1.09.2012 г. да се преобразуват
Целодневна детска градина „Бреза“ – с. Комарево, и Целодневна детска градина „Незабравка“ – с. Подем, в Целодневна детска градина
„Бреза“ – с. Комарево, с две смесени целодневни
групи, както следва:
една група за деца от 3- до 7-годишна възраст
в ЦДГ „Бреза“ – с. Комарево;
една група за деца от 3- до 7-годишна възраст
в ЦДГ „Бреза“ – филиал в с. Подем.
2. Трудовите правоотношения с персонала да
бъдат уредени съгласно разпоредбите на чл. 123
от Кодекса на труда.
3. Сградният фонд, наличният инвентар и
задължителната документация на детската градина да се предоставят за стопанисване на ЦДГ
„Бреза“ – с. Комарево.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Личо Тончев – заместник-кмет на
Община Долна Митрополия.
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Кмет:
П. Цоновска

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
ЗАПОВЕД № РД-15-450
от 12 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и влязъл в
сила подробен устройствен план, одобрен със
Заповед № 0608 от 3.03.1973 г. и изменян със
заповеди № РД-15-35 от 3.02.1995 г., № РД-15-427
от 18.10.2010 г. и № РД-15-493 от 19.08.2011 г.,
Решение № 128 от 26.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Етрополе, както и обявление по чл. 25,
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ал. 1 ЗОС на кмета на Община Етрополе, публикувано на 10.08.2012 г. във вестниците „Новинар“,
„Сега“, „Балканец“, на интернет страницата на общината и поставено на информационното табло в
общинската администрация, с оглед задоволяване
на широки обществени интереси, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Да се отчужди част от поземлен имот с пл.
№ 9, намиращ се между кв. 7 и кв. 10 по ПУП
на в.з. Язовира с площ 754 кв. м, с предназначение – „За улица и озеленяване“, собственост
на наследниците на Димитра Стоянова Калдармаджиева.
2. Частта от поземлен имот с пл. № 9 се отчуждава за изграждане на обект – публична общинска
собственост – улица с о.т. 26а – 30а, и улично
озеленяване по ПУП на в.з. Язовира, одобрен
със Заповед № 0608 от 3.03.1973 г. и изменян със
заповеди № РД-15-35 от 3.02.1995 г., № РД-15-427
от 18.10.2010 г. и № РД-15-493 от 19.08.2011 г.
3. Обезщетението за отчуждаваната част от
поземлен имот с пл. № 9 е в размер 11 310 лв.
съгласно изготвена пазарна оценка на 12.06.2012 г.
от инж. Стефан Дойнов Василев, притежаващ
сертификат за оценителска правоспособност рег.
№ 100101816 от 1.12.2010 г., и се разпределя между
наследниците, както следва:
Веселин Иванов Филаненко, собственик на
1/2 ид. част от имота – 5655 лв.;
Теодора Борислав Станоева, собственик на
1/4 ид. част от имота – 2827,50 лв.;
Соня Бориславова Видолова, собственик на
1/4 ид. част от имота – 2827,50 лв.
4. Сумата да се внесе по сметка на Община
Етрополе в „ЦКБ“ – АД, клон Етрополе: BG17
CECB 9790 3343 1203 00, и да бъде преведена по
сметка на правоимащите наследници на Димитра
Стоянова Калдармаджиева с влизане в сила на
заповедта, но не по-рано от 26.10.2012 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта подлежи на обжалване по АПК в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Росица Христова – заместник-кмет на
Община Етрополе.
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Кмет:
Б. Георгиев

ЗАПОВЕД № РД-15-451
от 12 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и влязъл в
сила подробен устройствен план, одобрен със
Заповед № АБ-381 от 30.12.1987 г., Решение № 129
от 26.06.2012 г. (протокол № 12) на Общинския
съвет – гр. Етрополе, както и обявление по чл. 25,
ал. 1 ЗОС на кмета на Община Етрополе, публикувано на 10.08.2012 г. във вестниците „Новинар“,
„Сега“, „Балканец“, на интернет страницата на
общината и поставено на информационното табло
в общинската администрация и на кметството
в с. Ямна, с оглед задоволяване на обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
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1. Да се отчужди част от поземлен имот с пл.
№ 165, намиращ се в кв. 38 по ПУП на с. Ямна,
с площ 103 кв. м, с предназначение – за улица,
собственост на Елена Василева Вълова, Станьо
Иванов Станев, Гена Иванова Петрова, Цветан
Тошев Цолов, Мариела Цветанова Цолова, Тони
Цветанов Цолов, Неда Станева Илипова, Начо
Станев Иванов и Спаса Станева Цакова.
2. Частта от поземлен имот с пл. № 165 се
отчуждава за изграждане на обект – публична
общинска собственост – улица с о.т. 236-237-238
по ПУП на с. Ямна, одобрен със Заповед № АБ-381
от 30.12.1987 г.
3. Обезщетението за отчуждаваната част от
поземлен имот с пл. № 165 е в размер 1236 лв. и
20 лв. за един брой старо плодно дърво съгласно
изготвена пазарна оценка от 12.06.2012 г. на инж.
Стефан Дойнов Василев, притежаващ сертификат
за оценителска правоспособност рег. № 100101816
от 1.12.2010 г., и се разпределя между собствениците, както следва:
3.1. на Цветан Тошев Цолов, собственик на
1/48 ид. част от имота – 26,16 лв.;
3.2. на Мариела Цветанова Цолова, собственик
на 1/48 ид. част от имота – 26,17 лв.;
3.3. на Тони Цветанов Цолов, собственик на
1/48 ид. част от имота – 26,17 лв.;
3.4. на Елена Василева Вълова, собственик на
3/48 ид. части от имота – 78,50 лв.;
3.5. на Станьо Иванов Станев, собственик на
3/48 ид. части от имота – 78,50 лв.;
3.6. на Гена Иванова Петрова, собственик на
3/48 ид. части от имота – 78,50 лв.;
3.7. на наследниците на Неда Станева Илипова,
собственици на 12/48 ид. части от имота – 314 лв.,
разпределени, както следва:
Цако Лазаров Илипов, собственик на 6/48 ид.
части от имота – 157 лв.;
Донка Лазарова Енчева, собственик на 6/48
ид. части от имота – 157 лв.;
3.8. на наследниците на Начо Станев Иванов,
собственици на 12/48 ид. части от имота – 314 лв.,
разпределени, както следва:
Василка Иванова Иванова, собственик на 8/48
ид. части от имота – 209,34 лв.;
Станьо Начев Станев, собственик на 2/48 ид.
части от имота – 52,33 лв.;
Гена Начева Стоянова, собственик на 2/48 ид.
части от имота – 52,33 лв.;
3.9. на наследниците на Спаса Станева Цакова,
собственици на 12/48 ид. части от имота – 314 лв.,
разпределени, както следва:
Иван Цаков Иванов, собственик на 6/48 ид.
части от имота – 157 лв.;
Георги Цаков Иванов, собственик на 6/48 ид.
части от имота – 157 лв.
4. Сумата да се внесе по сметка на Община
Етрополе в „ЦКБ“ – АД, клон Етрополе: BG17
CECB 9790 3343 1203 00, и да бъде преведена по
сметките на правоимащите – Елена Василева
Вълова, Станьо Иванов Станев, Гена Иванова
Петрова, Цветан Тошев Цолов, Мариела Цветанова Цолова, Тони Цветанов Цолов, Цако Лазаров Илипов, Донка Лазарова Енчева, Василка
Иванова Иванова, Станьо Начев Станев, Гена
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Начева Стоянова, Иван Цаков Иванов и Георги
Цаков Иванов, с влизане в сила на заповедта, но
не по-рано от 26.10.2012 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта подлежи на обжалване по АПК в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Росица Христова – заместник-кмет на
Община Етрополе.
Кмет:
Б. Георгиев
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ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 246
от 28 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява проект на ПУП – парцеларен план
за транспортен достъп до ПОСВ – Петрич. Трасето и сервитутите са предвидени да преминат в
земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна
част към ПУП – ПП, както следва: 56126.119.1,
56126.119.43, 56126.119.50, 56126.119.52, 56126.119.53,
56126.128.9, 56126.146.1, 56126.146.9, 56126.146.11,
56126.147.5, 56126.147.6, 56126.147.7, 56126147.8,
56126.147.9, 56126.147.53, 56126.147.54, 56126.147.61,
56126.363.50 – землище гр. Петрич.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Д. Танев

8740

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 188
от 12 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и
Решение № 12 от протокол № 12 от 22.08.2012 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията Общинският съвет – гр. Троян, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване заедно с приложената схема за
електрозахранване за поземлен имот с идентификатор 81476.512.93 (стар № 071024 по КВС),
местност Козарката, по кадастралната карта
на с. Чифлик, община Троян, при обособена
устройствена зона – „Жилищна зона с малка
височина и плътност – Жм“, за изграждане на
жилищна сграда за собствени нужди с показатели:
плътност на застрояване – до 60 %; коефициент
на интензивност – до 1,2; минимална озеленена
площ – 60 %; височина на сградите – до 10 м
(3 ет.), съгласно приложения проект.
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2. Имотът подлежи на първа регулация съгласно чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ през Административния съд – Ловеч.
Председател:
М. Акимов

ВЕСТНИК

Графичната част на проекта е неделима част
от решението.
2. Имотът подлежи на първа регулация съгласно чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ през Административния съд – Ловеч.
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РЕШЕНИЕ № 189
от 12 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и
Решение № 5 от протокол № 12 от 22.08.2012 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията Общинският съвет – гр. Троян, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване заедно с приложените схеми за
водоснабдяване, канализация и електрозахранване
за поземлен имот с идентификатор 15703.31.60,
местност Гръцки колиби, по кадастралната карта
на с. Голяма Желязна, община Троян, собственост на „Биотур“ – ООД, Троян, при обособена
устройствена зона – „Жилищна зона с малка
височина и плътност – Ж м“, за изгра ж дане
на 6 къщи за гости с показатели: плътност на
застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 60 %;
височина на сградите – до 10 м (3 ет.), съгласно
приложения проект.
2. Имотът подлежи на първа регулация съгласно чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ през Административния съд – Ловеч.

РЕШЕНИЕ № 190
от 12 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ,
Решение № КЗЗ-10, т. I, т. 14 от 11.05.2012 г. на
КЗЗ, София, Решение № 8 от протокол № 12 от
22.08.2010 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) и молба
вх. № 0658-29 от 7.06.2012 г. от Христо Атанасов
Петков Общинският съвет – гр. Троян, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за застрояване заедно с приложените парцеларен план за трасета за електрозахранване и водопроводно отклонение и схема за
канализация на поземлен имот № 73198.97.36 по
кадастралната карта на гр. Троян, като имотът се
отрежда „За жилищно застрояване“, с височина до
10 м и със сервитут 3 м от страничните имотни
граници и 5 м спрямо лицето и дъното на имота.

Председател:
М. Акимов

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 122
от 30 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 4
ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 ПРЗУТ Общинският съвет – с. Иваново, реши:
1. Одобрява ПУП – ИПУР (изменение на
план за улична регулация) от о.т. 162, о.т. 161,
о.т. 160а, о.т. 160б до о.т. 179 и от о.т. 162 до о.т.
165 и ПУП – ИПР за УПИ XVI-72, УПИ ХVII-72,
УПИ ХIII-73, УПИ ХII-74, УПИ Х-75, 399, УПИ
VIII-76, УПИ VII-77, УПИ VI-78, УПИ V-79 и
УПИ I-80 в кв. 48; УПИ VII-81, УПИ VI-87, УПИ
VIII-88, УПИ I-113 в кв. 47; УПИ I-119 в кв. 44 и
УПИ I в кв. 58 по плана на с. Нисово, община
Иваново, област Русе.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия след влизане на
решението в сила.

8705

За председател:
Р. Коев

ОБЩИНА С. СТАМБОЛОВО,
ОБЛАСТ ХАСКОВО

Председател:
М. Акимов
8732
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РЕШЕНИЕ № 146
от 11 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 2,
т. 10 ЗУТ и докладна записка, внесена от кмета
на общината, Общинският съвет – с. Стамболово, одобрява ПУП – ПР – подробен устройствен
план – план за регулация за УПИ-I – общ., УПИII-общ., УПИ-III – общ., УПИ-IV – общ., кв. 18,
УПИ-I – общ., УПИ-II – общ., УПИ-III – общ.,
УПИ-IV – общ., кв. 19 по плана на с. Рабово, община Стамболово, област Хасково, на основание
чл. 134, ал. 1, ал. 2, т. 2 и 6 и § 8 ПРЗУТ, които
отпадат, и се създават ново УПИ-I, кв. 20 – собственост на Тахирюмер Тахир Юмер, УПИ-II,
кв. 20 – собственост на Мустафа Тахир Юмер, и
УПИ-III, кв. 20 – собственост на Наджи Наим
Наим. Отпада улица с о.т. 208 до о.т. 44 по плана
на с. Рабово.

8706

Председател:
С. Халил
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РЕШЕНИЕ № 147
от 11 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и докладна записка, внесена от кмета на общината, Общинският съвет – с. Стамболово, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
ПУП – ПП – парцеларен план за обект: „Реконс т ру к ц и я на п ът НК V 2177 – с. Ма д ж ари – с. Силен/с. Воденци – с. Пътниково“.
2. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
ПУП – ПП – парцеларен план за обект: „Реконст ру к ци я на път НК V 2175 – с. Голобрадово – с. Ма д жари/с. Път н и ково – с. Свет о слав – с. Бял кладенец“.

8707

Председател:
С. Халил

РЕШЕНИЕ № 159
от 11 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 2,
т. 10 ЗУТ и докладна записка, внесена от кмета
на общината, Общинският съвет – с. Стамболово, одобрява ПУП – ПЗ на поземлен имот
№ 310004, м. Стопански двор в землището на
с. Тънково, община Стамболово, с цел промяна
статута на застрояване от „Стопански двор“ в
„Къща за гости“.

8708

Председател:
С. Халил

633. – 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 Софийския градски съд за 2012 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Александров Самохин, специалност: военен авиоинженер по РЕО на летателните
апарати, радио- и телевизионна техника, достъп
до класифиц. информация.
Александър Димитров Джорев, специалност:
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 Софийски адвокатски съвет – адвокат.
Богдан Георгиев Чупетловски, специалност:
химия.
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борисла в К и ри лов Герг ов, спец иа л нос т:
противодействие на престъпността и опазване

ВЕСТНИК
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на обществения ред, достъп до класифиц. информация.
Валери Димитров Костадинов, специалност:
право, квалификация: криминалистика.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: социална педагогика, достъп до класифиц. информация.
Весела Борисова Маринова, специалност:
биология.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги Дими т ров Средков, специа лност:
автоматизация на производството, достъп до
класифиц. информация.
Георги Илиев Добрински, специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, достъп до класифиц. 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 класифиц.
информация.
Димитър Кръстев Велчев, специалност: право, графолог, достъп до класифиц. информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Димчо Тодоров Димов, специалност: химия.
Добромир Иванов Кацарски, специалност:
френска филология, достъп до класифиц. информация, НАТО секюрити сертификат.
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
класифиц. информация.
Желязко Петров Желязков, специалност:
металургия на черните метали, достъп до класифиц. 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 класифиц.
информация.
Иван Димитров Завков, специалност: химия.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Петков Петров, специалност: химия.
Иван Ташков Лазаров, специалност: право,
достъп до класифиц. 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
класифиц. информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
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Любомир Костадинов Галов, специалност:
хидрогеология и инженерна геология, достъп
до класифиц. 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.
Мари н Георг иев Мари нов, спец иа л нос т:
технология на силикатите, достъп до класифиц.
информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност: физика,
експерт-криминалист в областта на документните
изследвания, балистическите 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 лист ика, дост ъп до к ласифици рана
информация.
Светлана Георгиева Халачева, специалност:
криминалистическо изследване на док у менти – графическо и техническо изследване на
документи, турска филология.
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.
1.2. Трасологични експертизи
Александър Александров Самохин, военен
авиоинженер по РЕО на летателните апарати,
радио-и телевизионна техника, достъп до класифиц. 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 класифиц. информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: социална педагогика, достъп до класифиц. информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги Илиев Добрински, специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, достъп до класифиц. информация.
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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 класифиц.
информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Желязко Петров Желязков, специалност:
металургия на черните метали, достъп до класифиц. 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 класифиц.
информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров, специалност: право,
достъп до класифиц. 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
класифиц. информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност:
хидрогеология и инженерна геология, достъп
до класифиц. 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.
Мари н Георг иев Мари нов, спец иа л нос т:
технология на силикатите, достъп до класифиц.
информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност: физика,
експерт-криминалист в областта на документните
изследвания, балистическите и трасологическите
експертизи.
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 управление
на полета на летателните апарати, достъп до
класифиц. информация, НАТО Сикрет.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
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Стоян Ганчев Анов, специалност: младши
експерт-криминалист, достъп до класифиц. информация.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Александров Самохин, военен
авиоинженер по РЕО на летателните апарати,
радио- и телевизионна техника, достъп до класифиц. 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 класифиц. информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: социална педагогика, достъп до класифиц. информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги Илиев Добрински, специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, достъп до класифиц. 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 класифиц.
информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Жел язко Петров Жел язков, специалност:
металургия на черните метали, достъп до класифиц. 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 класифиц.
информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров, специалност: право,
достъп до класифиц. информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Йордан Димитров Анев, специалност: художествена и приложна фотография, достъп до
класифиц. информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност:
хидрогеология и инженерна геология, достъп
до класифиц. информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност: физика,
експерт-криминалист в областта на документните
изследвания, балистическите и трасологическите
експертизи.
Мари н Георг иев Мари нов, спец иа л нос т:
технология на силикатите, достъп до класифиц.
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

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

подготовка, динамика, балистика и управление
на полета на летателните апарати, достъп до
класифиц. информация, НАТО Сикрет.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов, специалност: младши
експерт-криминалист, достъп до класифиц. информация.
1.4. Биомет рични к римина листични екс
пертизи
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
класифиц. информация.
Емил Кирилов Червеняков, дактилоскопия.
Емилия Станева Игнатова, дактилоскопия.
Желязко Петров Желязков, специалност:
металургия на черните метали, достъп до класифиц. информация.
Ст.н.с. Иван Стоянов Сивриев, специалност:
електроинженер, криминалистически анализ
на звукозапис (електро-лингвистичен анализ на
звукозаписи), достъп до класифиц. информация.
Йордан Димитров Анев, специалност: художествена и приложна фотография, достъп до
класифиц. информация.
Йордан Доков Доков, дактилоскопия.
Латин Живков Иванов, дактилоскопия.
Николай Йорданов Ганчев, дактилоскопия.
Светослав Василев Георгиев, дактилоскопия.
Станимир Иванов Мирински, дактилоскопия.
Стоян Ганчев Анов, специалност: младши
експерт-криминалист, достъп до класифиц. информация.
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 Пенчев Радев, специалност: съдебна медицина, достъп до класифиц. информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: патологоанатомия.
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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.
Кмн 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.
Кмн 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.
Борис Петров Шахов, специалност: молекулярна биология, микробиология.
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 Пенчев Радев, специалност: съдебна медицина, достъп до класифиц. 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.
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Д-р Любомир Любенов Семов, специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
Кбн Мая Иванова Кичева, специалност: молекулярна и функционална биология.
Кмн 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 Анна Стоянова Орозова-Петрова, специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност:
съдебна медицина.
Борис Петров Шахов, специалност: молекулярна биология, микробиология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност: съдебна медицина, достъп до класифиц. 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.
Кмн д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
Кбн Мая Иванова Кичева, специалност: молекулярна и функционална биология.
Кмн Милан Борисов Димитров, специалност:
биохимия и микробиология.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност:
вът решни болести, к линична токсикологи я,
клинична имунология.
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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.
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, специалност:
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 Пенчев Радев, специалност: съдебна медицина, достъп до класифиц. 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, специалност:
вътрешни болести.

С Т Р. 3 8

ДЪРЖАВЕН

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.
Кмн д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
Кмн д-р Красимира Николова Динкова, специалност: медицина, вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, професионални заболявания.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
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 класифиц.
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 Кожу харов, специалност:
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.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р Стоян Георгиев Миланов,
специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, спешна медицина, обществено
здраве и здравен мениджмънт.
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.
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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.
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:
вътрешни 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 Евгения Нинова Василева , 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 Иван Маринов Георгиев, специалност:
медицина, клинична токсикология.
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Д-р Ивон Димитрова Петкова-Ковачева, специалност: детски болести.
Д-р Илка Ненчева Миревска, специалност:
медицина, очни болести.
Кмн д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Искра Славчева Кънева, специалност:
медицина, образна диагностика.
Кмн д-р Красимира Николова Динкова, специалност: медицина, вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, професионални заболявания.
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 класифиц. 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.
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 класифиц.
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, военно-полева 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 класифиц. информация.
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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.
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.
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Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност:
психиатрия.
Д-р Румяна Дончева Стоянова, специалност:
психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност: психиатрия.
Д-р Темену ж ка Кънчева Йорданова, специалност: психиат ри я, дост ъп до к ласифиц.
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 класифиц. информация.
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.
Галина Бориславова Иванова, специалност:
психология, туризъм.
Галина Великова Кубратова, специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Десислава Михайлова Станоева, специалност:
психология.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност: психология, достъп до класифиц.
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.
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Илина Николова Маркова-Горки, специалност:
психология, психосоциална подкрепа при критични събития, психодрама, подходи за работа
с деца с тревожност, с агресивно поведение,
психолог в SOS-селища.
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.
Наташа Горанова Иванова, специалност: психолог, медицинска психология и педагогическа
рехабилитация, достъп до класифиц. 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.
Ца н ко Па н т елеев Ца н ков, спец иа л нос т:
психология.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
психология, достъп до класифиц. 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.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност:
психиатрия.
Васка Димитрова Узунова, специалност: психология, клинична и консултативна психология,
достъп до класифиц. 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.
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Галина Великова Кубратова, специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност:
психиатрия.
Десислава Михайлова Станоева, специалност:
психология.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност: психология, достъп до класифиц.
информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова,
специалност: психология.
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.
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.
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.
Ца н ко Па н т елеев Ца н ков, спец иа л нос т:
психология.
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Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност:
психиатрия.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
психология, достъп до класифиц. информация.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
3.4. Съдебна експертиза на психичното съ
стояние 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 класифиц.
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.
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.
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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 16.01.2008 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 16.01.2008 г. на ВСС.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
Ца н ко Па н т елеев Ца н ков, спец иа л нос т:
психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Адриана Иванова Попова-Кръстева, специалност: финанси, одитор.
Албена Иванова Захова, специалност: счетоводство и контрол.
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,
разработване на проекти по програми на ЕС.
Александър Теодоров Михайлов, специалност:
финанси и кредит.
Анастасия Димитрова Енчева, специалност:
право, счетоводни експертизи.
Анастасия Тиколова Тодорова, специалност:
икономика на промишлеността.
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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 ндрей Христов К юркчиев, специалност:
икономика и управление на транспорта, право.
А нелия Тодорова А нгелова, специалност:
счетоводство и контрол, достъп до класифиц.
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.
А нета Крумова Михайлова, специалност:
финанси и кредит.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева, специалност: планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност: счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
Анита Бориславова Асенова, специалност:
индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова, специалност: счетоводство и контрол – счетоводство и контрол на
нефинансовите предприятия, контрол и анализ
на фирмената дейност – финансово-ревизионен
и данъчен контрол.
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, разработ
ване на проекти по програми на ЕС.
Антон Димитров Димов, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифиц. информация.
А нтони я Димит рова Фака лийска, специалност: финанси и кредит, оценител на цели
държавни и общински предприятия, земеделски
земи, достъп до класифиц. информация.
Атанас Петров Аргиров, специалност: икономика на промишлеността, достъп до класифиц.
информация.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност:
застрахователно и социално дело, ефективно
у правление на промишленото предпри ятие,
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.
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Блага Димитрова Димитрова, специалност:
застраховане и социално дело, счетоводство и
контрол.
Богданка Луканова Иванова, специалност:
управление на бизнеса.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова, специалност: икономика на кооперациите, счетоводство
на нефинансовите предприятия – счетоводен
мениджмънт в кооперациите, икономика на
търговията.
Борис Асенов К арабел ьов, спец иа л нос т:
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 Василев Георгиев, специалност:
счетоводна отчетност, експерт-проверител на
измами, съдебно-счетоводен експерт.
Борислав Димитров Божинов, специалност:
публична администрация – данъчна администрация, оценител на недвижими имоти, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски, специалност:
статистика, достъп до класифиц. информация.
Боряна Александрова Добрева, специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи, достъп до класифиц. информация.
Боряна Стефанова Маринова, специалност:
стопанско управление, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, вътрешен
одит на системи по качество.
Ва лентин Емилов А нгелов, специа лност:
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 класифиц. информация.
Ваня Иванова Николова, специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Радославова Рачева, специалност: счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев, специалност:
външна търговия.
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Васил Иванов Вутов, специалност: публична
админист раци я – у правление на европейск и
проекти, застрахователно дело.
Васи л М ла денов Георг иев, спец иа л нос т:
икономика и организация на МТС, достъп до
класифиц. 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 от четност, дост ъп до к ласифиц.
информация.
Величка Генчева Тодорова, специа лност:
планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Венелин Борисов Томов, специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифиц. 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 Ст оянова Маркова, спец иа лност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Веселин Димитров Янков, специалност: орг.
на произв. и управл. в пром., ръководител движение и търг. експлоатация.
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 16.01.2008 г. на ВСС.
Виктория Младенова Митова, специалност:
финанси.
Виолета Димитрова Младенова, специалност:
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифиц. информация.
Виолета Кирилова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол, счетоводство и одит в
нефинансовите предприятия, стопански и финансов контрол.
Виолета Николова Стоянова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова, специалност:
счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
счетоводство и контрол.
Влади Христов Чамов, специалност: икономическа педагогика.
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Владимир Иванов Тинев, специалност: счетоводство и контрол.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова,
специалност: финанси.
Галина Цветкова Цакова-Денчева, специалност: икономика и организация на труда, 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.
Ганка Миткова Герасимова, специалност:
счетоводна от четност, дост ъп до к ласифиц.
информация.
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.
Гергина Максимова Атанасова, специалност:
планиране.
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 Василева Джаджарова, специалност: икономика, специализация: финанси и
счетоводство.
Даниела И лиева Васи лева, спец иа лност:
икономика и организация на труда.
Даниела Илиева Колева, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
маркетинг и иновация, кариерен консултант,
педагог.
Даниела Митова Баева, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски
земи, права на интелектуална и индустриална
собственост и други фактически отношения, цели
държавни и общински предприятия.
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Даниела Николова Грозданова, специалност:
икономика и управление в промишлеността,
оперативно управление в производствения процес
в промишлеността.
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.
Димитър Григоров Григоров, специалност:
икономика и организация на труда, съдебносчетоводни експертизи.
Димитър Георгиев Димитров, специалност:
аграрна икономика, експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Димитър Живков Живков, специалност: социално-икономическо планиране.
Димитър К ирилов Радонов, специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност: счетоводна отчетност.
Д и м чо Ата нас ов Б орис ов, спец иа л нос т:
финанси и кредит, икономика на транспорта,
автотехническа експертиза.
Дияна Иванова Стефанова-Евтимова, специалност: счетоводство и контрол, металургия
на черните метали, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Добринка Добромирова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов, специалност: икономика на труда, достъп до класифиц.
информация.
Доника Юлианова Георгиева, специалност:
счетоводство и контрол, аграрна икономика.
Донка Бончева Чешмеджиева, специалност:
счетоводство и контрол.
Дора Любенова Гърчева, специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
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 класифиц. информация.
Евгения Иванова Сматракалева, специалност:
счетоводство и контрол.
Евгения Пенкова Коева, специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Елена Георгиева Павлова, специалност: счетоводство и контрол, маркетниг.
Елена Крумова Малинова, специалност: счетоводна отчетност.
Елена Петрова Иванова, специалност: икономика, планиране и отчетност на търговията
и МТС, специализация: счетоводство и контрол.
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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.
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 земеделски земи, достъп до класифиц. 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.
Ивайло Ва лентинов Динев, специа лност:
счетоводство и контрол.
Ивайло Петков Узунов, специалност: счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.
Ивайло Симеонов Стоев, специалност: счетоводство и контрол.
Иван Борисов Вутов, специалност: икономика
на труда, санитарен инспектор.
Иван Владимиров Лазаров, специалност:
счетоводство и контрол.
Иван Димитров Петров, специалност: икономика на труда и социално дело.
Иван Петров Йонов, специалност: счетоводна
отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифиц. информация.
Иван Петров Ласков, специалност: счетоводна
отчетност, икономика, организация и управление
на промишленото производство.
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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 класифиц. информация.
Иво Любомиров Димов, специалност: финанси, оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки, специалност: счетоводство и контрол.
Илия Стефанов Алексиев, специалност: народностопанско планиране.
Илка Нецова Георгиева, специалност: счетоводство и контрол.
Ирена Васи лева Ц вет кова, спец иа л нос т:
финанси.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова,
специалност: социално-икономическо планиране, обществени поръчки, счетоводна и данъчна
уредба.
Ирина Тодорова Илиева, специалност: счетоводство и контрол.
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.
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 т ъргови я, горско
стопанство, достъп до класифиц. информация.
Катерина Георгиева Захариева, специалност:
счетоводство и контрол.
Катя Спасова Иванова, специалност: счетоводна отчетност.
Констанца Иванова А лександрова, специалност: финанси и кредит, държавен финансов
контрол.
Костадин Георгиев Грънчаров, специалност:
организация на производството и управление в
промишлеността.
Красимир Манолов Петров, специалност:
счетоводна отчетност.
Красимира Методиева Коцева, специалност:
икономика на т ъргови ята и промишленост
та – средно икономическо образование.
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
класифиц. информация.
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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 Василева Иванова, специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Маринова Трифонова, специалност:
икономика на индустрията.
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: социално-икономическо планиране, оценител на
недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Цветков Йотов, специалност: международни икономически отношения, съдебносчетоводни експертизи.
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 Евгениева Ранчинска, специалност:
счетоводство и контрол.
Маргарита Методиева Георгиева, специалност:
счетоводна отчетност.
Маргарита Петкова Динкова, специалност:
финанси и кредит.
Маргарита Петрова Апостолова, специалност: финанси и кредит, достъп до класифиц.
информация.
Мариана Георгиева Шебова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Мариана Трендафилова Николова, специалност: икономика и организация на селското
стопанство, научна организация и заплащане
на труда.
Мариела Йончева Финкова, специалност:
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.
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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 промишленост
та, 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 Ангелова 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 класифиц. информация.
Милена Димова Рашева, специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление
на индустрията.
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 А вг устинов Павлов, специалност:
счетоводна отчетност.
Милю Петков Герганов, специалност: счетоводна отчетност.
Мима Трифонова Неделчева, специалност:
финанси и кредит, управление и счетоводна
отчетност на фирмата, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
М и моза Ву т ова Вл ъч кова, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, достъп до класифиц.
информация.
Мимоза Стоянова Миланова, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, достъп до класифиц. информация.
Наталия Петрова Каменова, специалност:
финанси и кредит.
На деж да Коцова Тодорова, специа лност:
счетоводна отчетност.
Надежда Такова Лазарова, специалност: финанси и кредит.
Недка Иванова Петрова, специалност: икономика и управление на транспорта, автомобилен
транспорт.
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Недко Йорданов Тодоров, специалност: управление на стопанските дейности в промишлеността, финанси и счетоводство.
Нед ялка Георгиева Йоцова, специалност:
икономика на промишлеността.
Нели Желева Терзиева, специалност: стокознание.
Д-р Николай Николов Орешаров, специалност:
счетоводство и контрол, експерт-счетоводител/
дипломиран одитор, оценител на т ърговски
предприятия и вземания, финансов мениджмънт.
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
класифиц. информация.
Пенка Александрова Делчева, специалност:
организация на производство и управление в
транспорта, оценка на недвижими имоти, оценител на оборотни и дълготрайни активи, достъп
до класифиц. 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 класифиц. информация.
Петър Панайотов Иванов, специалност: икономика и управление на търговията, бизнес в
туризма и общественото хранене.
Петър Станимиров Георгиев, специалност:
счетоводна отчетност.
Петър Христов Ковачев, специалност: финанси.
Пламен Асенов Лазаров, специалност: счетоводство и контрол, валутна наличност и сделки
с ценни книжа по външния дълг, условия на валутния режим в РБългария, банкови експертизи.
П ламен Ива нов Да на и лов, спец иа лност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Пламен Кимонов Илиев, специалност: счетоводство и контрол, право.
Победа Гечева Йонова, специалност: орг. маш.
обр. икон. информация.
Полина Димитрова Кавръкова, специалност:
счетоводство и контрол, синдик.
Радка Йорданова Бончева, специалност: икономика на промишлеността.
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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 класифиц. информация.
Райна Цветанова Кръстева, специалност: счетоводство и контрол, квалификация: управление
на административната дейност.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводен
експерт.
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, 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, специа лност:
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 Петрова Мечкарова, специалност:
икономика на промишлеността.
Росица Станчева Томова, специалност: икономика и организация на труда.
Ру мен Димит ров Любенов, специа лност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Ру мен Цветанов Върбанов, специа лност:
икономика и организация на труда.
Румяна Александрова Георгиева, специалност:
икономика и управление в промишлеността.
Румяна Василева Цаканска, специалност:
счетоводство и контрол, здравен мениджмънт.
Р у м яна Верг и лова Начева, спец иа лност:
ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка
на електронноизчислителна техника.
Рум яна 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,
антик вариат, археологическ и паметници на
културата).
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Светла Цветанова Янева, специалност: счетоводна отчетност.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова,
специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Светослава Радева Георгиева, специалност:
икономика и управление на търговията.
Симеон Димит ров Митков, специа лност:
счетоводство и контрол.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Борисова Илиева, специа лност:
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 класифиц. 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.
Стоимен Иванов Петков, специалност: счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев, специалност: счетоводство и контрол.
С т ой чо С т оя нов Н и колов, спец иа л нос т:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифиц. информация.
С т оя н Де л чев Гешев, с пец и а л но с т: н ародностопанско 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, преоб
разувани или непреобразувани в търговски дружества, и на оборотни и дълготрайни активи,
експерт по оценка и акредитация на лечебни
заведения за болнична помощ и диагностичноконсултативни центрове.
Татяна Кирилова Петрова, специалност: счетоводство и контрол.
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Татяна Христова Димитрова, специалност:
иконом ика на п ром иш леност та, финансово
счетоводство, финансов контрол и одиторски
стандарти, търговско право.
Кмн 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.
Тодорка Стоянова Нейчева, специалност:
планиране и прогнозиране на икономическите
системи.
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 класифиц. информация.
Цанка Павлова Харалампиева, специалност:
финанси, счетоводство и контрол.
Цвета Петрова Хаджиева, специалност: счетоводство и контрол.
Цветан Николов Лалев, специалност: икономика и управление на търговията.
Цветанка Иванова Цанкова-Томова, специалност: финанси, технология на каучука и
пластмасите, педагог.
Цветана Любенова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол.
Цветелина Фидосова Недкова, специалност:
счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
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.
Юлияна Красимирова Маврова, специалност:
счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
оценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им.
Юлия Борисова Христова, специалност: финанси и кредит.
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Юлка Георгиева Дянкова, специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Янка Жел язкова Демирева, специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
Янка Първанова Александрова, специалист:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Янка Паска лева Ча л ъкова, спец иа лност:
икономика на промишлеността, международни
счетоводни стандарти.
Ясен Петров Стефанов, специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одит в публичния
сектор, достъп до класифиц. информация.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Адриана Иванова Попова-Кръстева, специалност: финанси, одитор.
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,
разработване 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.
А нета Крумова Михайлова, специалност:
финанси и кредит.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева, специалност: планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност: счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
Анита Бориславова Асенова, специалност:
индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова, специалност: счетоводство и контрол – счетоводство и контрол на
нефинансовите предприятия, контрол и анализ
на фирмената дейност – финансово-ревизионен
и данъчен контрол.
Анна Иванова Петрова-Драгнева, специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, разработване на проекти по програми на ЕС.
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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.
Антоанета Иванова Първанова, специалност:
маркетинг и мениджмънт, сертификат по обществени поръчки, достъп до класифиц. информация.
Антоанета Николова Дръндова, специалност:
маркетинг и мениджмънт, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Антон Димитров Димов, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифиц. информация.
А нтони я Димит рова Фака лийска, специалност: финанси и кредит, оценител на цели
държавни и общински предприятия, земеделски
земи, достъп до класифиц. информация.
Атанас Петров Аргиров, специалност: икономика на промишлеността, достъп до класифиц.
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.
Блага Димитрова Димитрова, специалност:
застраховане и социално дело, счетоводство и
контрол.
Богданка Луканова Иванова, специалност:
управление на бизнеса.
Божидар Георгиев Кънев, специалност: счетоводна отчетност, бизнес мениджмънт, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова, специалност: икономика на кооперациите, счетоводство на нефинасовите предприятия – счетоводен
мениджмънт в кооперациите, икономика на
търговията.
Борис Асенов К арабел ьов, спец иа л нос 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 класифиц. информация.
Боян Василев Френкев, специалност: стопанско управление, специалност: маркетинг,
икономика на интелектуалната собственост.
Валентин Генчев Гетов, специалност: управление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Ва лентин Емилов А нгелов, специа лност:
счетоводство и контрол.
Валентин Радославов Тодоров, специалност:
икономика и управление в транспорта, специализация: международен транспорт.
Валентина Иванова Боянова, специалност:
икономика на строителството.
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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, международни
икономически отношения, право, оценител на
права на интелектуална и индустриална собственост, на цели държавни и общински предприятия,
достъп до класифиц. 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.
Величка Георгиева Томова, специа лност:
счетоводна от четност, дост ъп до к ласифиц.
информация.
Величка Генчева Тодорова, специа лност:
планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Венелин Борисов Томов, специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифиц. 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.
Веселин Димитров Янков, специалност: орг.
на произв. и управл. в пром., ръководител движение и търг. експлоатация.
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 класифиц. 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.
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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 класифиц. 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.
Ганка Миткова Герасимова, специалност:
счетоводна от четност, дост ъп до к ласифиц.
информация.
Георги Ганов Иванов, специалност: икономика
и организация на вътрешната търговия, финанси
на предприятията, международни икономически
отношения.
Георги Димитров Политов, специалност: управление и планиране на народното стопанство,
бизнес администрация, достъп до класифиц.
информация.
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 класифиц. информация.
Георги Ценов Тарльовски, специалност: организация на производството и управление в
промишлеността.
Гергина Максимова Атанасова, специалност:
планиране.
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 Василева Джаджарова, специалност: икономика, специализация: финанси и
счетоводство.
Даниела Николова Грозданова, специалност:
икономика и управление на промишлеността,
оперативно управление в производствения процес
в промишлеността.
Даня Николова Иванова, специалност: счетоводна отчетност.
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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.
Димитър Григоров Григоров, специалност:
икономика и организация на труда, съдебносчетоводни експертизи.
Димитър Живков Живков, специалност: социално-икономическо планиране.
Димит ър К ирилов Радонов, специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Димитър Тонов Нейков, специалност: стопанска логистика, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Д и м чо Ат а нас ов Б орис ов, спец иа л нос 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 класифиц.
информация.
Доника Юлианова Георгиева, специалност:
счетоводство и контрол, аграрна икономика.
Дора Любенова Гърчева, специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
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 класифиц. информация.
Елена Георгиева Павлова, специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Йорданова Митева, специалност: маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни и
финансово-ценови експертизи, оценка на недвижими имоти, достъп до класифиц. информация.
Елена Петрова Иванова, специалност: икономика, планиране и отчетност на търговията
и МТС, специализация: счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
Елиза Калчева Иванова, специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти.
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.
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Емил Върбанов Томов, специалност: организация на производство и управление в промишлеността.
Д-р Емил Емилов Митов, специалност: стопанско управление – стратегическо управление.
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 подоб
ренията върху тях; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Златка Танева Добрева, специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на земеделски земи, достъп до класифиц. 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.
Иван Владимиров Лазаров, специалност:
счетоводство и контрол.
Ивайло Василев Стоянов, специалност: финанси, стопанско управление и администрация.
Ивайло Ва лентинов Динев, специа лност:
счетоводство и контрол.
Ивайло Петков Узунов, специалност: счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.
Иван Борисов Вутов, специалност: икономика
на труда, санитарен инспектор.
Иван Вълчев Иванов, специалност: финанси,
съобщителна и осигурителна техника и системи,
оценител на земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, машини
и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи,
банково дело.
Иван Георгиев Арнаутски, специалност: машинна обработка.
Иван Димитров Петров, специалност: икономика на труда и социално дело.
Д-р Иван Драгов Тренчев, специалност: финанси – банково дело, математика, информатика.
Иван Петров Йонов, специалност: счетоводна
отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифиц. информация.
Иван Петров Ласков, специалност: счетоводна
отчетност, икономика, организация и управление
на промишленото производство.
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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 класифиц. информация.
И ва на М и н чева Хрис т ова, спец иа л нос т:
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.
Иванка Николова Кьосовска, специалност:
народностопанско планиране, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, земеделски земи и
трайни насаждения.
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.
Илка Нецова Георгиева, специалност: счетоводство и контрол.
Илонна Тодорова Богданова-Георгиева, специалност: икономика и организация на труда,
пенсии.
Ирена Васи лева Ц вет кова, спец иа л нос т:
финанси.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова,
специалност: социално-икономическо планиране, обществени поръчки, счетоводна и данъчна
уредба.
Ирина Тодорова Илиева, специалност: счетоводство и контрол.
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 други 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 Красимиров Радулов, специалност:
маркетинг и мениджмънт.
Йосиф Михаил Арие, специалност: финанси
и кредит.
Катерина Атанасова Михова, специалност:
икономика на вът решната т ъргови я, горско
стопанство, достъп до класифиц. информация.
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Кирил Борисов Георгиев, специалност: икономика на транспорта, оценител на търговски
предприятия и вземания, недвижими имоти.
Кирил Василев Будинов, специалност: маркетинг, технология на живот. хран. продукти,
консерв. и общ. хранене.
Красимир Манолов Петров, специалност:
счетоводна отчетност.
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 образование.
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 класифиц. информация.
Кънчо Аркадиев Николов, специалност: организация на производството и управление в
промишлеността.
Лилия Василева Иванова, специалност: счетоводство и контрол.
Любомир Бонов Бонев, специалност: социално-икономическо планиране, оценител на
недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
международни икономически отношения, специалност: транспортно строителство – пътно
строителство, оценка на недвижими имоти,
търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов, специалност: международни икономически отношения, съдебносчетоводни експертизи.
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 Маринова Трифонова, специалност:
икономика на индустрията.
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 Евгениева Ранчинска, специалност:
счетоводство и контрол.
Маргарита Методиева Георгиева, специалност:
счетоводна отчетност.
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Маргарита Ценова Костова, специалност:
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.
Мариела Стоянова Стоянова, специалност:
финанси и кредит.
Мариета Р у менова Най денова-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 промишленост
та, 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 Ангелова Петрова, специалност: финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен
консултант.
Мая Цветанова Василева, специалност: управ
ление и планиране на нар. стопанство, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
недвижими имоти.
Меглена Петрова Желенска, специалност:
маркетинг и мениджмънт, специалност: счетоводство и контрол.
Миглена Антонова Павлова, специалност:
счетоводство и контрол, независим финансов
одит, достъп до класифиц. информация.
Миглена Петкова Стамболиева, специалност:
международни икономически отношения, право,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност:
счетоводство и контрол.
Милена Димова Рашева, специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление
на индустрията.
Милка Славчева Милева, специалност: финанси и кредит, експерт-счетоводител, финансист.
Милю Петков Герганов, специалност: счетоводна отчетност.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

М и моза Ву т ова Вл ъч кова, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, достъп до класифиц.
информация.
Михаела Любомирова Йоргова, специалност:
икономика на промишлеността.
Наталия Петрова Каменова, специалност:
финанси и кредит.
На деж да Коцова Тодорова, специа лност:
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.
Нед ялка 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 класифиц. информация.
Петър Панайотов Иванов, специалност: икономика и управление на търговията, бизнес в
туризма и общественото хранене.
Петър Христов Ковачев, специалност: финанси.
Петя Васкова Христова, специалност: международни икономически отношения, маркетинг.
Пламен Асенов Лазаров, специалност: счетоводство и контрол, валутна наличност и сделки
с ценни книжа по външния дълг, условия на
валутния режим в Република България, банкови
експертизи.
Пламен Кимонов Илиев, специалност: счетоводство и контрол, право.
П ламен С т ефа нов Ца нков, спец иа лнос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Победа Гечева Йонова, специалност: орг. маш.
обр. икон. информация.
Радка Йорданова Бончева, специалност: икономика на промишлеността.
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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 класифиц. информация.
Райна Цветанова Кръстева, специалност: счетоводство и контрол, квалификация: управление
на административната дейност.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност:
счетоводство и контрол.
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, специа лност:
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.
Ру мен Дими т ров Любенов, специа лност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Димитров Цачев, специалност: икономика и организация на труда, оценител на
недвижими имоти, на цели държавни и общински
предприятия, достъп до класифиц. информация.
Ру мен Цветанов Върбанов, специа лност:
икономика и организация на труда.
Румяна Александрова Георгиева, специалност:
икономика и управление в промишлеността.
Доц. Румяна Любомирова Бресничка, специалност: организация на производството и
управление в промишленост та, оценител на
търговски марки и промишлени образци.
Румяна Христова Димитрова, специалност:
финанси и кредит.
Р у м яна Верг и лова Начева, спец иа лност:
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

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

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 класифиц. информация.
Симеон Димит ров Митков, специалност:
счетоводство и контрол.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Борисова Илиева, специа лност:
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 класифиц. информация.
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.
С т ой чо С т оя нов Н и колов, спец иа л нос т:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифиц. информация.
С т оя н Де л чев Гешев, с пец и а л но с т: н ародностопанско 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.
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Татяна Христова Димитрова, специалност:
иконом ика на п ром иш ленос т та, финансово
счетоводство, финансов контрол и одиторски
стандарти, търговско право.
Теменужка Стойнева Шаламанова, специалност: организац. на произв. и управл. в промишлеността.
Теменужка Христова Караджова, специалност:
финанси и кредит.
Тенчо Петков Стоев, специалност: икономическа информатика, национална сигурност
и отбрана, достъп до класифиц. информация.
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.
Цвета Петрова Хаджиева, специалност: счетоводство и контрол.
Цветан Николов Лалев, специалност: икономика и управление на търговията.
Цветана Любенова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол.
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.
Юлия Борисова Христова, специалност: финанси и кредит.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност: икономика и управление на търговията.
Юлка Георгиева Дянкова, специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Янка Жел язкова Демирева, специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
Янка Паска лева Ча л ъкова, спец иа лност:
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 класифиц. информация.
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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: управ
ление 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.
А нтони я Димит рова Фака лийска, специалност: финанси и кредит, оценител на цели
държавни и общински предприятия, земеделски
земи, достъп до класифиц. информация.
Биляна Демирева Демирева, специалност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнес
администрация, специалист по маркетинг.
Валентин Генчев Гетов, специалност: управ
ление 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 управл. 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 държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, достъп до класифиц. информация.
Васил Иванов Вутов, специалност: публична
админист раци я – у правление на европейск и
проекти, застрахователно дело.
Васко Крумов Ефремов, специалност: счетоводна отчетност.
Величка Генчева Тодрова, специалност: планиране, финанси и счетоводство, счетоводство,
финанси и контрол, оценител на т ърговск и
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Венелин Борисов Томов, специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифиц. информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Вера Николова Коларова, специалност: икономика и управление на търговията.
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Веселин Димитров Янков, специалност: орг.
на произв. и управл. в пром., ръководител движение и търг. експлоатация.
Веселина Георгиева Попова, специалност:
икономика – бизнес администрация, оценка на
търговски предприятия, инвестиционен проект.
Виолета Димитрова Младенова, специалност:
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифиц. информация.
Виолета Николова Стоянова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
счетоводство и контрол.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова,
специалност: финанси.
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.
Диана Цвет кова Христова, спец иа лност:
електронна т-ка ППМЕ, оценител на машини
и съоръжения.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност: икономика и управление на търговията.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност: счетоводна отчетност.
Димитър Живков Живков, специалност: социално-икономическо планиране.
Димит ър К ирилов Радонов, специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност: икономика на съобщенията.
Димитър Тодоров Милушев, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Дора Любенова Гърчева, специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска,
специалност: икономика на външната търговия,
достъп до класифиц. информация.
Елена Георгиева Павлова, специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Йорданова Митева, специалност: маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни и
финансово-ценови експертизи, оценка на недвижими имоти, достъп до класифиц. информация.
Елена Петрова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
Елисавета Владова Асенова, специалност:
икономика и организация на труда, оценител
на търговски предприятия.
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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 подоб
ренията върху тях; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Златка Танева Добрева, специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на земеделски земи, достъп до класифиц. 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 класифиц. 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 класифиц. 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 други 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.
Тоня Иванова Ташева, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
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
класифиц. информация.
Лилия Василева Иванова, специалност: счетоводство и контрол.
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Лиляна Петрова Райкова, специалност: икономика на промишлеността.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
международни икономически отношения, специалност: транспортно строителство – пътно
строителство, оценка на недви ж ими имоти,
търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов, специалност: международни икономически отношения, съдебносчетоводни експертизи.
Людмила Недялкова Колева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Маргарита Петкова Динкова, специалност:
финанси и кредит.
Мариана Иванова Чапарова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Мариета Р у менова Най денова-Георгиева,
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 Антонова Павлова, специалност:
счетоводство и контрол, независим финансов
одит, достъп до класифиц. информация.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност:
счетоводство и контрол.
Милена Димова Рашева, специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление
на индустрията.
Милю Петков Герганов, специалност: счетоводна отчетност.
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 класифиц. информация.
Петър Илиев Иванов, специалност: икономика
на вътрешната търговия.
Петър Николов Петров, специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност,
достъп до класифиц. информация.
Петър Христов Ковачев, специалност: финанси.
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Петко Пенчев Тодоров, специалност: счетоводство и контрол.
Пламен Асенов Лазаров, специалност: счетоводство и контрол, валутна наличност и сделки
с ценни книжа по външния дълг, условия на
валутния режим в Република България, банкови
експертизи.
П ламен С т ефа нов Ца нков, спец иа лнос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Радко Иванов Чапаров, специалност: технологи я на металите, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията,
общественото хранене и транспорта, достъп до
класифиц. информация.
Росен Руменов Стоянов, специалност: финанси.
Росица Боянова Георгиева, специа лност:
счетоводна отчетност, стопанско управление,
оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Станчева Томова, специалност: икономика и организация на труда.
Ру мен Димит ров Любенов, специа лност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Р у м яна Верг и лова Начева, спец иа лност:
ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка
на електронноизчислителна 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 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 класифиц. информация.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност:
счетоводство и контрол, финанси, право.
С т ой чо С т оя нов Н и колов, спец иа л нос т:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифиц. информация.
С т оя н Де л чев Гешев, с пец и а л но с т: н ародностопанско 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 друже-
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ства, 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.
Цвета Петрова Хаджиева, специалност: счетоводство и контрол.
Цветан Николов Лалев, специалност: икономика и управление на търговията.
Цветолюб Лазаров Павлов, специа лност:
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 класифиц. 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.
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 Демирева, специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически екс�
пертизи“
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.
А лександър Василев Пенев, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Александър Велков Гоцев, специалност: топ
лотехника.
Александър Евлогиев Николов, специалност:
автоматизация и комплексна механизация на
машиностроенето, специалност: международни
икономически отношения.
Ктн Александър Кирилов Кънев, специалност:
металургия на черни метали.
Алекси Атанасов Чиликов, специалност: механ. уредостроене, оценител на интелектуална и
индустриална собственост, машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето, специалното
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производство, приборите и средствата за автоматизация, електронната промишленост, леката
и тежката промишленост.
Анастас Русков Русков, специалност: геодезия, фотограметрия 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.
Ангел Кирилов Ангелов, специалност: автомобилни войски, транспортна техника и технология,
автоконтрольор.
Ангелина Димитрова Маринова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Андрей Страхилов Герасимов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
А нета Георгиева Каменова-Вапорд ж иева,
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.
Антоанела Дончева Цукева, специалност:
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 други 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.
Асен Драгомиров Стоянов, специалност: строителен инженер по конструкции на промишлени,
жилищни и обществени сгради.
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, фотограметрия и картография.
Богомил Георгиев Лазаров, специалност:
технология на машиностроенето, бизнес-мениджмънт.
Б ож и дар Хрис т ов Дон чев, спец иа л нос т:
транспортно строителство – жп строителство.
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.
Борис Борисов Стамболиев, специалност:
архитектура.
Борис Константинов Борисов, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Борис Любомиров Станчев, специалност:
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 Мла денов Савов, специа лност:
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.
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Валентин Лозанов Лозев, специалност: машинен инженер.
Валентин Рачев Симеонов, специалност: пътно
строителство, достъп до класифиц. 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 класифиц. информация.
Валентина Стоянова Стоянова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Доц. д-р Валери Емилов Митков, специалност: металургия на черните метали, техника и
технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Валтер Николов Колев, специалност: летец – пилот от БГА, летателна експлоатация на
въздушния транспорт, международни икономически отношения и външноикономическа дейност, система за управление на безопасността на
полетите, въздушно законодателство, методичен
курс за проверяващ летателен персонал, превоз
на опасни товари по въздуха.
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.
Велислава Лозанова Борисова-Тодорова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Велимир Евстатиев Златарев, специалност:
технология на металите.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
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Венцеслав Михайлов Бобев, специалност:
мета л у рги я на черните мета ли 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 недви ж ими имоти, дост ъп до к ласифиц.
информация.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
правоспособност да извършва дейности по кадастъра, оценител на недвижими имоти, земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
оценка на въздействието върху околната среда,
оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на к улт у рата, пълна проектантска
правоспособност по част геодезическа.
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: хид
роенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
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Георги Асенов Стоименов, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Георги Борисов Таков, специалност: експлоатация на свързочната техника, достъп до
класифиц. информация.
Георги Василев Георгиев, специалност: маш.
и апар. хр. промишленост, оценител на търговски предприятия, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
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 Костадинов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Георги Маринов Маринов, специалност: техническите средства на ГСМ, оценка на машини
и съоръжения.
Георги Нейчев Кацаров, специалност: 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 Калушева Вълчева, специалност:
промишлено и гражданско строителство, здравословни и безопасни условия на труд, координатор
по безопасност и здраве в строителството.
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,
фотограметрия и картография, достъп до класиф.
информация.
Диана Цвет кова Христова, специа лност:
електронна т-ка ППМЕ, оценител на машини
и съоръжения.
Дико Георгиев Антонов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, право
способност да извършва дейности по кадастъра,
оценител на недвижими имоти.
Димитринка Борисова Милевска, специалност: технология на шевното производство.
Димит ър Илиев Димит ров, специалност:
машинен инженер по корабни двигатели и механизми.
Димитринка Христова Симеонова, специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценител на недвижими имоти.
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Димитър Георгиев Симеонов, специалност:
промишлена топлотехника.
Димитър Маламов Хабов, специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността,
на транспорта, достъп до класифиц. информация.
Димит ър Николов Бузяков, специалност:
промишлено и гражданско строителство, организация на производството и управление в
строителството, оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти, достъп до класифиц.
информация.
Д и м и т ър Пе ев Д и м и т р ов, спец иа л но с т:
танкови войски – технически, КЩ, инженернотехническа, АБТТ, оценител на електро- и радио
оборудване, достъп до класифиц. информация.
Димитър Петров Петев, специалност: радиои телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев, специалност: технология на машиностроене, оценка на машини
и съоръжения.
Димчо Славев Пиралков, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Д-р Добрин Маринов Диков, специалност:
радиотехника и телевизионна техника, достъп до
класифиц. информация, автоматизирани системи
за обработка на информация и управление.
Добрина Стефанова Ченева, специалност:
геодезия, фотограметрия 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.
Евгени Николов Настев, специалност: промишлена топлотехника.
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, специа лност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Ели Кирилова Симова, специалност: водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова, специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти.
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Елисавета Георгиева Лазарова, специалност:
подемно-транспортни 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 Георгиева Балканска-Василева, специалност: радиотехника.
Емилия Цветанова Михайлова, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Жанета Георгиева Велкова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Жанета Томова Стоянчева, специа лност:
хидромелиоративно строителство.
Живко Димитров Желев, специалност: промишлена топлотехника, оценител на машини и
съоръжения.
Ж ивко Здравков Мартинов, специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, достъп до класифиц.
информация.
Зорка Николова Милева-Василева, специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане, патентно
дело, достъп до класифиц. информация.
Ива Дамянова Урумова, специалност: промишлена топлотехника.
Ивайло Николов Димитров, специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
правоспособност за изв. на дейности по кадастъра, достъп до класифиц. информация.
Иван Андонов Шестаков, специалност: горско
стопанство.
Иван Атанасов Тодоров, специалност: технология и организация на автомобилния транспорт.
И ва н Васи лев И ва нов, спец иа л нос т: ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлено
предприятие – среден техник.
Иван Иванов Гешев, специалност: слаботокова
ел. промишленост и експлоатация.
Иван Кирилов Янакиев, специалност: ел.
машини и апарати.
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,
автотехническа експертиза.
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Иван Николов Гарчев, специалност: механична технология на дървесината.
Иван Стойнов Кючуков, специалност: двигатели с вътрешно горене, извършване на периодични
прегледи на ППС в пункт от ІІ кат.
Ст.н.с. Иван Стоянов Сивриев, специалност:
електроинженер, криминалистически анализ
на звукозапис (електролингвистичен анализ на
звукозаписи), достъп до класифиц. информация.
Иванка Георгиева Саралиева, специалност:
комплексна механизация и поточни линии, стопански мениджмънт, оценител на недвижими
имоти, права на интелектуална и индустриална
собственост.
Иванка Евлогиева И лиева, специа лност:
радиот ехника, 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.
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.
Игор Янков Янкулов, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Илия Радков Дръндов, специалност: топлинна
и масообменна техника.
Илия Петров Гюров, специалност: инженер
по комуникационна техника и технологии.
Ина Олегова Ангелова, специалност: архитектура.
Ирена Атанасова Шумкова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, право
способност да извършва дейности по кадастъра,
компютърна обработка на информацията.
Ирина Иванова Петкова, специалност: изчислителни машини и устройства, достъп до
класифиц. информация.
Ири на К раси м и р ова С емерд ж иева , спе циалност: автоматизация на производството,
организация и планиране на инвестиционния
процес, мениджър-предприемач, оценител на
цели 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.
Йоланда Петрова Недева, специалност: 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 Атанасов Шопов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти, инвестиционни проекти
в публичния сектор, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, правоспособност да извършва дейност по кадастъра,
оценител на недвижими имоти.
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, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Йордан Иванов Пашунов, специалност: 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.
Калинка Маркова Крумова, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
К а мен Н и колов Б ог да нов, спец иа л нос т:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалистпо възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатични предприятия, оценител на
машини и съоръжения.
Камелия Иванова Виденова-Тончева, специалност: топлоенергетика и ядрена енергетика.
Катерина Атанасова Михова, специалност:
икономика на вътрешната т ъргови я, горско
стопанство, достъп до класифиц. 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.
Д-р Ка лин Пет ров Ра длов, специа лност:
машиностроене и уредостроене, дизайн на механични системи.
Ктн Кирил Атанасов Кирев, специалност:
радиотехника, оценител на органи за контрол
І ниво, пълна проектантска правоспособност.
Кирил Занков Спасов, специалност: електроснабдяване на промишленото предприятие,
оценител на машини и съоръжения.
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Кирилка Стоянова Димовска, специалност: архитектура, компютърни технологии на архитекти.
Коста Петров Костов, специалност: транспортно строителство, организация и управление
на тактическите подразделения от родовете и
специалните войски.
Красен Сотиров Скринск и, специа лност:
промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Красимира Николова Петкова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти,
вписана в публичния регистър на експертите
по ЕО и ОВОС със следните заявени елементи
на оценката: ландшафт, културно-историческо
наследство.
Крумяна Любенова Бумбарова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Лалка Рангелова Минкова, специалност: 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.
Лилия Кирилова Петрова, специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти,
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра.
Лило Петков Кунчев, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения.
Лъчезар Петров Григоров, специалност: архитектура.
Лъчезар Радев Радев, специалност: икономика
и управление на издателското дело и полиграфията.
Любомир Василев Цветков, специалност:
промишлена топлотехника, патентно дело.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
специалност: международни икономически отношения, оценка на недвижими имоти, оценка
на търговски предприятия.
Людмил Алексиев Недялков, специалност:
технология на машиностроенето, експерт-технически проблеми, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и
металообработващата промишленост.
Людмил Бориславов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Людмил Владимиров Витков, специалност:
текстилна техника.
Макари Новев Радев, специалност: ел. обзавеждане и автоматизация на промишлеността.
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.
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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.
Мария Миленова Желева, 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 Вергова, специалност: озеленяване, оценител на недвижими имоти, синдик, координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Мари я Христова Николова, специалност:
технология на машиностроенето.
Мари я Цон чева Гу г y чкова, специа лност:
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,
фотограметрия и картография, управление на
земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Милен Георгиев Дянков, специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Миломир Пенчев Богданов, специалност:
архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти, оценка
за въздействието върху околната среда, топлотехническа ефективност на сградите.
Мина Хиткова Радева, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография.
Мирослава Христова Тотева, специалност:
архитектура.
Михаил Александров Томов, специалност:
промишлена топлотехника.
Михаил Николов Чалашканов, специалност:
минна електромеханика, минен инженер, електромеханик.
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Надежда Христова Ярловска, специалност:
геодезия – приложна геодезия.
Надка Йорданова Д янкова, специа лност:
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 ирилова Осиковска, специа лност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Никола Ангелов Балкански, специалност: ел.
централи, мрежи и системи, пълна проектантска
правосопособност по част електрическа.
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 машините, ракетноартилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа подготовка, динамика, балистика и
управление 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 нос т:
радиотехника и електромедицинска техника,
оценител на машини и съоръжения.
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Николай Танчев Гергов, специалност: технология на машиностроенето – студена обработка – машинен техник, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
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.
Павлина Иванова Хаджийска, специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоръжения.
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: хидро
енергийно строителство, оценител на недвижими
имоти.
Петко Любенов Милевски, специалност: промишлена топлотехника, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради , достъп
до класифицирана информация.
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 Петров, специалност: двигатели с вътрешно 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.
Петя Георгиева Николова, специалност: марк
шайдерство и геодезия, ограничена проектантска правоспособност – строежи от кат. ІІІ – VІ,
дейност по кадастъра.
Пламен Генов Генов, специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти и сградипаметници на културата.
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П ламен Дими т ров Гърбов, спец иа лност:
технология на строителството, конструкции на
сгради и съоръжения, правоспособност по част
конструктивна.
Пламен Савов Рачков, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
П ламен С т ефа нов Ца н ков, спец иа лнос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Пламен Цанков Радев, специалност: маркшайдерство и геодезия, дейности по кадастъра,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р Ради Христов Ганев, специалност:
КЩ, инженерно-техническа, РАВ.
Радиана Стефанова Симеонова-Йонова, специалност: геодезия, правосопособност да извършва
дейност по кадастъра.
Радко Иванов Чапаров, специалност: технологи я на мета лите, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията,
общественото хранене и транспорта, достъп до
класифицирана информация.
Райна Василева Бонева, специалност: транспортно строителство – железопътно строителство.
Рали Динев Коев, специалност: ел. измерватели на техника, 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.
Р у мен Цветанов Върбанов, специа лност:
икономика и организация на труда.
Румяна Димитрова Граховска, специалност:
промишлено и граджнаско строителство, единни
европейски методи и подходи при определяне
стойността на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, световни стандарти за
бизнес оценяване.
Ру м яна Миткова Пару шева-Пех ливанова,
специалност: архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Ру м яна Миткова Стоянова, специалност:
технология на металите, квалификация: икономист-международник, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински
предприятия.
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Румяна Радкова Шипкова, специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Ру м яна Тошева Несторова, специа лност:
селскостопанска техника, оценител на машини
и съоръжения, достъп до класифицирана информация.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност:
горско стопанство.
Сашо Стоянов Ангелов, специалност: обогатяване на полезните ИУ на природопл., опазв.
и възпр. на обкр. среда, фирмено счетоводство,
оценител на цели държавни и общински предприятия.
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.
Светозар Петров Георгиев, специалност: далекосъобщителна техника.
Свобода Желева Кирязова, специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска правоспособност по част електрическа.
Севдалина Иванова Дрехемова, специалност:
икономика на интелектуалната собственост,
съдебно-маркова експертиза.
Симеон А на ниев А на ниев, спец иа л нос т:
експлоатация на жп транспорта, оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
достъп до класифицирана информация.
Славка Димитрова Чопова, специалност:
геодезия, фотограметрия 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
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.
Станислав Александров Златанкев, специалност: каростроене и автотранстпортна техника – колесни и верижни машини, оценител на
машини и съоръжения.
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С та н и м и р Тодор ов Я н чев, спец иа л но с т:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия, търговски
предприятие и вземания.
Станислав Димов Пандев, специалност: ел.
централи, мрежи и системи.
Станоя Йорданов Дончевски, специалност:
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стефан Златев Стефанов, специалност: ел.
машини и апарати.
Стефан Иванов Ямалиев, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Стефан Йорданов Георгиев, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Стефан Каменов Мутафчиев, специалност:
машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето,
металорежещи машини и инструменти, технология и управление на автомобилния транспорт,
автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков, специалност: топлотехника.
Стефан Николов Кънчев, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Стефан Стоянов Бебревски, специалност:
промишлена топлотехника.
Стефка Милкова Пенчева, специалност: технология на маш. и мет.
Стефчо Димитров Христов, специалност:
промишлена топлотехника.
Стойне Йорданов Доканин, специалност:
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Василева Савова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
С т оянка Пет рова Ку н чева, спец иа лнос 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.
Тан я Благоева Ма д жарова, специа лност:
геодезия – приложна геодезия.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Таня Георгиева Иванова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Илиева Алексиева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
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: маркшайдерство, извършва технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
Ташко Веселинов Ташев, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
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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.
Тоня Иванова Ташева, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Хараламби Иванов Даскалов, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Хараламби Йонков Петров, специалност:
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 Генов Колев, специалност: топлоядрена енергетика.
Христо Георгиев Пелев, специалност: 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 Николов Манчев, специалност: металургия на черните метали.
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 Димитров Димитров, специалност:
радиоелектронна техника.
Цветан Кръстев Тодоров, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценка на машини
и съоръжения.
Цветан Младенов Стойков, специа лност:
транспорт и енергетика.
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Цветана Атанасова Теофилова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Цветанка Младенова Колева, специалност:
минен инженер, охрана на труда.
Цветанка Павлова Терзиева, специалност:
маркшайдерство – средно техническо, оценител
на недвижими имоти.
Цветолюб Лазаров Павлов, специа лност:
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.
Чавдар Георгиев Енчев, специалност: инженер
по електроника и автоматика, ценообразуване
на недвижимите имои и строителството, оценка на финансовата ефективност, финансиране
и кредитиране, площообразуване, технически
паспорт и енергийна ефективност.
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
Александър Петров Грозданов, специалност:
автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт – машинен техник.
Доц. д-р Ангел Петков Ангелов, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Ангел Кирилов Ангелов, специалност: автомобилни войски, транспортна техника и технология,
автоконтрольор.
Ангел Петков Маринов, специалност: 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.
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Богомил Георгиев Лазаров, специалност:
тех нологи я на машиност роенето, бизнесмениджмънт.
Бойка Йорданова Станкова, специалност:
двигатели с вътрешно горене, автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, автоексперт-оценител.
Бойко Стоянов Шопов, специалност: транспор т на т ех н и к а и т ех нолог и и, д ви гат ел и 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 правноинформационни системи
„СИЕЛА“.
Валентин Стойчев Панчев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, специализация: организация и безопасност на движението.
Ваню Стефанов Стефанов, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, икономика,
организация и управление на вътрешноградския
и крайградския транспорт.
Васил Кирилов Андонов, специалност: монтьор и водач на МПС – средно специално образование, 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 Асенов Стоименов, специалност: двигатели с вътрешно горене.
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.
Д и м и т ър Пе ев Д и м и т р ов, спец иа л но с т:
танкови войски – технически, КЩ, инженерно-техническа, АБТТ, оценител на електро- и
радиоо борудване, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Димчо Славев Пиралков, 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.
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Иван Атанасов Тодоров, специалност: технология и организация на автомобилния транспорт.
Иван Методиев Методиев, специалност: автомобили и кари – средно специално образование,
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.
Д-р К а лин Пет ров Ра длов, специа лност:
машиностроене и уредостроене, дизайн на механични системи.
Кирил Цветанов Иванов, специалност: технология и организация на железопътния транспорт, експерт – железопътен транспорт – технически, икономически и търговски проблеми,
криминалист, специализирал в направленията:
дактилоскопия, графология, трасология и фалшификати.
К лара Н и колаева И л иева , спец иа л но с т:
автомобилен транспорт, трактори и кари, автоексперт-оценител, криминалистически аспекти
при разкриване на ПТП.
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.
Н и кола й С пас ов Хрис т ов, спец иа л но с т:
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 интелект уална и индуст риална
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).
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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.
Станислав Александров Златанкев, специалност: каростроене и автотранстпортна техника – колесни и верижни машини, оценител на
машини и съоръжения.
Стефан Василев Ангелов, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Стефан Каменов Мутафчиев, специалност:
машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето,
металорежещи машини и инструменти, технология и управление на автомобилния транспорт,
автотехническа експертиза.
Стефан Николов Кънчев, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Стоимен Димит ров Стоименов, специа лност: авт омоби ли и кари – експ лоатац и я и
ремонт – средно специално образование, 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, ръководителдвижение.
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.
Цветолюб Лазаров Павлов, специа лност:
радио- и телевизионна техника, специалност:
фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и
непреобразувани в търговски дружества, оценка
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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:
технология на машиностроенето.
А нета Георгиева Каменова-Вапорд ж иева,
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.
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.
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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 ин Рачев Симеонов, специа лност:
пътно строителство, достъп до класифицирана
информация.
Доц. д-р Валери Емилов Митков, специалност: металругия на черните метали, техника и
технология на взривните работи, МИО и ВИД.
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:
мета л у рги я на черните мета ли 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 Асенов Стоименов, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Георги Василев Георгиев, специалност: машини и апарати за хранителната промишленост,
оценител на търговски предприятия, машини и
съоръжения, цели държавни и общински предприятия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Георги Костадинов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Деница Константинова Русева-Георгиева,
специалност: водоснабдяване и канализация,
оценител на недвижими имоти, мрежи и съоръжения.
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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: радиои телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев, специалност: технология на машиностроенето, 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, специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения в
сферата на строителството.
Елеонора Емилова Вълева, специа лност:
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 апарати за химическата и хранителната
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.
Иван Стойнов Кючуков, специалност: двигатели с вътрешно горене, извършване на периодични прегледи на ППС в пункт от ІІ категория.
Иванка Славчева Пакиданска, специалност:
текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Илия Петров Гюров, специалност: инженер
по комуникационна техника, технологии.
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.
Ири на К раси м и р ова С емерд ж иева , спе циалност: автоматизация на производството,
организация и планиране на инвестиционния
процес, мениджър-предприемач, оценител на
цели държавни и общински предприятия, маши-
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ни 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.
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 животински хранителни продукти, консервирането и общественото хранене.
Керанка Христова Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Красен Сотиров Скринск и, специа лност:
промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Красин Стоянов Койчев, специалност: топлоенергетика, отоплителни, вентилационни и
климатични инсталации, пълна проектантска
правосопособност по части топлоснабдяване,
отопление, вентилация и климатизация, обследване за енергийна ефективност и сертифициране
на сгради.
Лило Петков Кунчев, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения.
Лъчезар Радев Радев, специалност: икономика
и управление на издателското дело и полиграфията.
Людмил Алексиев Недялков, специалност:
технология на машиностроенето, експерт-технически проблеми, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и
металообработващата промишленост.
Людмил Владимиров Витков, специалност:
текстилна техника.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство, специалност: международни икономически
отношения, оценка на недвижими имоти, на
търговски предприятия.
Макари Новев Радев, специалност: ел. обзавеждане и автоматизация на промишлеността.
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.
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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.
Мари я Па влова Га шарова, спец иа л нос т:
технология и механизация на строителството,
оценка на недвижими имоти.
Мари я Христова Николова, специалност:
технология на машиностроенето.
Милен Георгиев Дянков, специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Михаил Александров Томов, специалност:
промишлена топлотехника.
Надка Йорданова Д янкова, специа лност:
далекосъобщителна техника.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева, специалност: съобщителна техника.
Наташа Ценева Ковачева, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
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.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков, специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
ин женер – тех нологи я на машиност роенето,
ракетно-артилерийско въоръжение, оперативностратегическа подготовка, динамика, балистика
и управление 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.
Павлина Иванова Хаджийска, специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоръжения.
Пейя Георгиева Будакова, специалност: технология на растителни хранителни и вкусови
продукти.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ,
квалификация: електроинженер.
П ламен С т ефа нов Ца н ков, спец иа лнос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
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Ру м яна Миткова Стоянова, специалност:
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 А на ниев А на ниев, спец иа л нос т:
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 Каменов Мутафчиев, специалност:
машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето,
металорежещи машини и инструменти, технология и управление на автомобилния транспорт,
автотехническа експертиза.
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: радио
техника.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки, специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
машини, съоръжения и оборотни активи.
Хараламби Йонков Петров, специалност:
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, специа лност:
транспорт и енергетика.
Цветолюб Лазаров Павлов, специа лност:
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.
Юли Кирилов Стоилов, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
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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.
Александър Петров Грозданов, специалност:
автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт – машинен техник.
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
съоръжени я, ак т иви – дви ж имо им у щест во,
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: радиои телевизионна техника.
Евдокия Кирилова Димитрова, специалност:
промишлена електротехника, програмист.
Елена Гьорева Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти.
Емилия Георгиева Балканска-Василева, специалност: радиотехника.
Здравко Петров Цонев, специалност: радио
техника.
Д-р Иван Драгов Тренчев, специалност: финанси – банково дело, математика, информатика.
Иванка Евлогиева И лиева, специа лност:
радиот ехника, 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.
Илия Петров Гюров, специалност: инженер
по комуникационна техника и технологии.
Костадин Златанов Костадинов, специалност:
МАУВ – механизация и автоматизация на управлението на войската, достъп до класифицирана
информация.
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Марин Владимиров Йорданов, специалност:
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана
информация.
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 системи.
Милен Георгиев Михнев, специалност: информатика, защита на информацията в компютърната
системи и мрежи.
Надеж да Христева Георгиева-Димит рова,
специалност: електроника и автоматика.
Николай Найденов Хранов, специалност:
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 – аудиокомуникационна 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.
Цветолюб Лазаров Павлов, специа лност:
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.
Ц ве т ом и р Ат а нас ов Ат а нас ов, спец иа лност: микроелектроника и полупроводникови
устройства.
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Чавдар Георгиев Енчев, специалност: инженер
по електроника и автоматика, ценообразуване
на недвижимите имои и строителството, оценка на финансовата ефективност, финансиране
и кредитиране, площообразуване, технически
паспорт и енергийна ефективност.
Юлиян Атанасов Йорданов, специалност:
електронна и комуникационна техника и технологии, диагностика и приложение на МПС, достъп
до класифицирана информация, разследване на
престъпления в киберпространството.
5.5. Съдебна ст рои телно-тех ни ческа експертиза
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.
А лександър Василев Пенев, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Александър Драганов Шулев, специалност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
земеделски земи и подобренията върху тях.
А лександър Николов Танев, специалност:
пътно строителство, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Алексей Стоименов Стоименов, специалност:
промишлено и гражданско строителство, достъп
до класифицирана информация.
Анастас Русков Русков, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Анастас Тодоров Горанов, специалност: геодезия, фотограметрия 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.
А нета Георгиева Каменова-Вапорд ж иева,
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.
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Анна Ангелова Савова, специалност: архитектура.
Антоанела Дончева Цукева, специалност:
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.
А нтонио Вили янов Шопов, специа лност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции съгласно Еврокод 1992-ЕС2,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
машини и съоръжения, финансови институции.
Атанас Георгиев Черпоков, специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Сърбов, специалност: пътно
строителство.
Беатриче Еленкова Христова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Бисера Рачова Рибарова, специалност: архитектура.
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 гражданско строителство, оценка на
движимо и недвижимо имущество на държавни
и общински фирми, оценка на инвестиционни
проекти и строителен надзор.
Божидар К ирилов Борисов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, международни икономически отношения, достъп до класифицирана информация.
Б ож и дар Хрис т ов Дон чев, спец иа л нос т:
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, фотограметрия и картография.
Борислав Мла денов Савов, специа лност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Бранимир Светослав Костов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Ва лентин А липиев Петков, специа лност:
хидротехническо строителство, оценител на
недвижими имоти.
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Валентин Георгиев Ликов, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, международни икономически отношения
и бизнес.
Валентин Димитров Моллов, специалност:
транспортно 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 промишленост та, експерт на Национа лна
строителна федерация, експерт на Българската
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 Ангелова, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Ваня Асенова Илиева, специалност: промишлено и гражданско строителство, икономика на
строителството.
Ва н я Георг иева С та н кова, спец иа л нос т:
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 имоти, цели държавни и общински
предприятия, съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи, координатор по безопасност
и здраве в строителството.
Васил Александров Трайков, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Васил Йосифов Бекяров, 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, фотограметрия 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, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
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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:
строителство и архитект у ра, к валификаци я:
строителен техник, брокер на недвижими имоти.
Виолета Лефтерова Лефтерова, специалност:
архитектура.
Владимир Анастасов Перфанов, специалност:
архитект у ра, пълна проектантска правоспособност.
Владимир Костов Господинов, специалност:
промишлено и гражданско строителство, 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 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.
Георги Йорданов Чалъков, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Георги Костадинов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Д-р Георги Сълев Сачански, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Гергана Христова Дончева-Гумнишка, специалност: геодезия, фотограметрия 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.
Десислава Калушева Вълчева, специалност:
промишлено и гражданско строителство, здравословни и безопасни условия на труд, координатор
по безопасност и здраве в строителството.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
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Десислава Николаева Митушева-Ненчева,
специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими
имоти.
Деян Великов Попов, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, достъп до класифицирана информация.
Димитър Евтимов Бошнаков, специалност:
транспортно строителство и пътно строителство,
оценител на недвижими имоти.
Димит ър 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.
Димит ър Рангелов Донков, специа лност:
промишлено и гражданско строителство.
Димитър Стоянов Димитров, специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, експерт по химическа
и радиационна защита.
Добрина Стефанова Ченева, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях, дейности
по кадастъра.
Добринка Димитрова Полихронова-Димитрова, специалност: архитектура, оценител на
недвижими имоти.
Донета Божкова Божкова, специалност: промишлено и гражданско строителство, фирмено
счетоводство, оценител на недвижими имоти,
ОВОС, стандартизация.
Дора Стоянова Футекова-Дякова, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съоръжения.
Евгени Николов Пашеев, специалност: пътно
строителство.
Евгений Николаев Гацов, специалност: архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгений Павлов Цолов, специалност: промишлено 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, специалност:
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.
Елена Николова Еленкова, специа лност:
строителство и архитектура – техник.
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Ели Кирилова Симова, специалност: водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова, специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти.
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, специа лност:
хидромелиоративно строителство.
Златка Добрева Фъртункова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Ивайло Йорданов Ангелов, специалност: строителен инженер по технология на строителството.
Ивайло Николов Димитров, специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
достъп до класифицирана информация.
Иван Вангелов Марчоков, специалност: промишлено и гражданско строителство, достъп до
класифицирана информация.
Иван Георгиев Анакиев, специалност: технология и механизация на строителството, оценител
на недвижими имоти.
Иван Стефанов Бръчков, специалност: земеустройство.
И ва на М и н чева Хрис т ова, спец иа л нос т:
икономика и управление на промишлеността,
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на земеделски земи.
Доц. Илинка Методиева Иванова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Илка Пенчева Размова, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недви ж ими имоти, експертизи
съгласно § 4 ЗОСНИ – компенсаторни записи.
Илия Петров Гюров, специалност: инженер
по комуникационна техника и технологии.
Ина Олегова Ангелова, специалност: архитектура.
Ирен Ростиславова Ненчева, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, координатор по безопасност и здраве
в строителството.
Искра Крумова Стойкова, специалност: среден
техник по строителство и архитектура.
Йоланда Петрова Недева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
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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.
Йорда н Кру мов Йорда нов, спец иа л нос т:
архитектура, финансов и ревизионен контрол.
Йорданка Симеонова Попова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева,
специалност: архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Калина Вениаминова Кирова-Начева, специалност: архитектура.
Калинка Маркова Крумова, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Катерина Николова Ганева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
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-техник.
Кирилка Стоянова Димовска, специалност: архитектура, компютърни технологии на архитекти.
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 Димитров Митов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
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.
Лили Славчева Иванова, специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Лилия Цекова Генова, специалност: пътно
строителство, оценител на недвижими имоти.
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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 Митриков, специалност:
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.
Маргарита Симова Атанасова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация: специалист обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, експерт на Националната строителна
федерация.
Маргаритка Йордaнова Лозанова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Мариана Иванова Чапарова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, Удостоверение – чл. 17,
т. 8 от Наредба № 1 от 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, архитектурни паметници на културата и произведения
на изкуството.
К.н. Марина Дончева Трайкова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, проектантска правоспособоност по част конструктивна,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти.
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.
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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.
Мари я Па влова Га шарова, спец иа л нос т:
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.
Мари я Цон чева Гу г у чкова, специа лност:
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.
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.
М и л к а Пе т рова Ви нарова, спец иа л нос т:
земеустройство, международни икономически
отношения.
Миломир Пенчев Богданов, специалност:
архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти, оценка
за въздействието върху околната среда, топлотехническа ефективност на сградите.
Мирослава Христова Тотева, специалност:
архитектура.
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.
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Найденка Димитрова Нейкова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектантска правоспособност по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти.
Наташа Ценева Ковачева, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
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 Георг иева Николова, спец иа лност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Нели Господинова Иванова, специалност:
транспортно строителство – жп строителство,
оценител на недвижими имоти.
Нели К ирилова Осиковска, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Ненчо Константинов Начев, специалност:
архитектура.
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.
Николина Илиева Кирилова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
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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Павлина Иванова Хаджийска, специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоръжения.
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 общинс
ките фирми.
Петко Костов Зоровски, специалност: хидро
енергийно 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.
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,
фотограметрия и картография.
П ламен Дими т ров Гърбов, спец иа лност:
технология на строителството, конструкции на
сгради и съоръжения, правоспособност по част
конструктивна.
П ла мен Па в лов Б ож и лов, спец иа л но с т:
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.
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Румен Николов Урумов, специалност: технология и механизация на строителството, оценител
на недвижими имоти, координатор по безопасност
и здраве в строителството.
Румен Рачев Мандев, специалност: среден
техник по водно строителство.
Кмн Румяна Борисова Симеонова-Ненова,
специалност: геодезия, фотограметрия и карто
графия, оценител на недвижими имоти.
Ру м яна Георгиева Узу нова, специа лност:
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 – конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски
предприятия.
Светлана Георгиева Бирова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Славка Димитрова Чопова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Доц. д-р Славко Димитров Бежанов, специалност: хидромелиоративно строителство,
оценител на недвижими имоти, цели държавни
и общински предприятия.
Соня Кирилова Чернева, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти, оборотни и
дълготрайни активи, земеделски земи и трайни
насаждения.
Сон я Хаим Стойкова, специалност: промишлено и гражданско строителство, достъп до
класифицирана информация.
Снежанка Илиева Танушева, специалност:
архитектура.
Снежанка Исаева Балабанова, специалност:
строителство и архитектура.
С неж и на Д и м и т рова Д ж а керск а, спец иалност: промишлено и гражданско строителство – технология, организация и управление на
международна инженерна дейност, ограничена
проектантска правоспособност – строежи V – VІ
кат., оценител на недвижими имоти, вътрешен
одит на системи за управление на качеството
на основата на изискванията на ISO.
С та н и м и р Тодоров Я н чев, спец иа л нос т:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия, търговски
предприятия и вземания.
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.
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Стефчо Димитров Христов, специалност:
промишлена топлотехника.
Стойне Йорданов Доканин, специалност:
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
С т оянка Пет рова Ку н чева, спец иа лност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти.
Стоянчо Милков Милошев, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Ташко Веселинов Ташев, специалност: промиш лено и г ра ж данско ст рои телст во – тех
нология.
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.
Тодор Живков Господинов, специалност: архитектура, оценител на недвими имоти.
Тоня Иванова Ташева, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Тотка Илкова Славова, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
пълна проектантска правоспособност по части
конструктивна.
Доц. д-р Фантина Рангелова Рангелова, специалност: транспортно строителство – железопътно
строителство, оценител на недвижими имоти.
Финка Стайкова Неделчева, специалност:
архитектура.
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.
Христо Атанасов Бечев, специалност: архитектура.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими
имоти, технически контрол по част конструктивна
на инвестиционните проекти, пълна проектантска правоспособност по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
конструкции на сгради и съоръжения, стоманени
конструкции съгласно Еврокод 3 и Еврокод 4,
проектиране на строителни конструкции при
сеизмични въздействия съгласно Еврокод 1998-
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ЕС 8, изчисляване на конструкции за сеизмични
въздействия, укрепяване на строителни изкопи в
градски условия, Наредба № 5 за техническите
паспорти на строежите и нейното прилагане,
Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на СМР, план по безопасност и здраве – теория и практика, моделиране
и анализ на пространствени системи със SAP
2000, моделиране на строителни кострукции в
среда на SAP 2000.
Цвета Кирчева Шопова-Боева, специалност:
архитектура.
Цвета Радославова Павлова, специалност:
архитектура.
Юлия Любомирова Димитрова-Цекова, специалност: транспортно строителство – пътно
строителство, оценител на недвижими имоти.
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
Атанас Бойчов Милошов, специалност: ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
Боню Илиев Петков, специалност: противопожарна техника и безопасност.
Доц. д-р инж. Веселин Симеонов Симеонов,
специалност: противопожарна техника и без
опасност.
Димитър Стоянов Димитров, специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, експерт по химическа
и радиационна защита.
Ж ивко Здравков Мартинов, специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, достъп до класифицирана информация.
Илия Петров Гюров, специалност: инженер
по комуникационна техника и технологии.
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.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, специалност: биология – екология, оценител на
земеделски земи, експерт по ЕО и ОВОС със
следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Маргрета Тодорова Софрониева, специалност:
биология – хидробиология и опазване на водите,
търговски маркетинг и мениджмънт, системи за
управление на качеството и вътрешни одитори
по ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност:
горско стопанство.
Снежана Любенова Петрова, специалност:
полевъдство.
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6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Валентина Владимировна Йорданова, специалност: биология и химия.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Кбн Мая Иванова Кичева, специалност: молекулярна и функционална биология.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Кбн Мая Иванова Кичева, специалност: молекулярна и функционална биология.
Маргрета Тодорова Софрониева, специалност:
биология – хидробиология и опазване на водите,
търговски маркетинг и мениджмънт, системи за
управление на качеството и вътрешни одитори
по ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
А дриана Иванова Нег рева, специа лност:
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.
А лбена 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.
Добринка Дянкова Добрева, специалност: технология на органичния синтез и каучук, патентно
дело, представител по индустриална собственост
за изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлен дизайн.
Смилен Константинов Мерджанов, специалност: технология на неорганичните вещества.
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, инженерхимик, фелдшер.
Невена Михайлова Стефанова, специалност:
технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти,
машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
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Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: АВ боеприпаси.
Румяна Тодорова Стоилова, специалност:
химия.
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. Съдебна физико-химическа експертиза
А лбена 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.
Смилен Константинов Мерджанов, специалност: технология на неорганичните вещества.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Димитър Константинов Драгнев, специалност: ветеринарна медицина.
Ст.н.с. Иванка Димитрова Бръчкова, специалност: ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Валентин Димитров Пунчев, специалност:
горско стопанство, лицензиран за упражняване
на частна лесовъдска практика.
Венцислав Петков Иванов, специа лност:
полевъдство.
Георги Пеев Ламбов, специалност: полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Гурко Райков Лозанов, специалност: растителна защита.
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.
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9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
А д риана Иванова Нег рева, специа лност:
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 Кава лд ж иев, специа лност:
актьорско майсторство.
Йордан Захариев Андонов, специалност: кинознание, авторско право и сродните му права.
Косьо Георг иев Д желебов, спец иа л нос т:
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.
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 специализаци я, прек валификаци я и пренасочване на
работната сила.
Добри Спасов Пандурски, специалност: право.
Дора Георгиева Славкова, специалност: математика и информатика, финанси и счетоводство.
Евгени Евгениев Григоров, специа лност:
организация и икономика на дистрибуторската
и аптечната практика, магист ър-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.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

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.
Мариа на Р усева Ра д улова, спец иа л нос т:
международни икономически отношения, преводач – английски език.
М и росла ва Ца н кова С т ой чева, спец иа лност: 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.
Юли ян Георгиев Слабаков, специа лност:
музикална педагогика, композиция.
8695
14. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ обявява, че
заместник-министърът на регионалното развитие
и благоустройството е издал Разрешение за строеж
№ РС-51 от 20.09.2012 г. на „Национална електрическа компания“ – ЕАД, за обект „ВЛ 400 kV
Карлово – Пловдив“, линеен строеж, преминаващ
през землищата на с. Михилци, община Хисар;
с. Песнопой, с. Иван Вазово, с. Горна махала,
с. Долна махала, с. Чернозем, с. Дълго поле и
с. Ръжево Конаре, община Калояново; с. Стряма
и гр. Раковски, община Раковски; с. Ясно поле,
с. Маноле и с. Рогош, община „Марица“; с. Чешнегирово, гр. Садово, с. Караджово и с. Катуница,
община Садово; с. Ягодово, с. Крумово, с. Брестник и с. Брани поле, община „Родопи“, област
Пловдив. На основание чл. 60, ал. 1 АПК за защита на особено важни държавни и обществени
интереси е допуснато предварително изпълнение
на разрешението за строеж. Предварителното

С Т Р. 8 2

ДЪРЖАВЕН

изпълнение може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-град, в 3-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
МРРБ. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Административния съд – София–град, в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
8764
27. – Висшият съдебен съвет на основание
чл. 194а от Закона за съдебната власт обявява
свободните бройки за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва: 1. административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Девин– вакантна; 2. административен ръководител – председател на Районен съд – Кула – вакантна; 3.
административен ръководител – председател
на Районен съд – Горна Оряховица – изтичащ
мандат – 24.09.2012 г. В 14-дневен срок от датата на обнародване на свободната длъжност
в „Държавен вестник“ кандидатите следва да
подадат в администрацията на ВСС заявление
(по образец – чл. 36, ал. 1 от Правилата относно
реда за провеждане на конкурсите и за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт), че желаят да участват в избора
за административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към заявлението се
прилагат и документите по чл. 181, ал. 3 от Закона
за съдебната власт.
8661
9. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Ве лико Т ърново,
дирекция „Събиране“, отдел „Принудително изпълнение“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
с изх. № 4909/2007/000180 от 13.09.2012 г. възлага
на „Райков – мебел“ – ЕООД, ЕИК 104624336, с
адрес: гр. Дебелец, ул. Александър Стамболийски 7А, следния недвижим имот: едноетажна
сграда – склад с рампа със застроена площ 310
кв. м, разположена в източната част на УПИ
VІІІ-681, квартал 48 по ПУП на гр. Дебелец.
Границите на сградата са: от две страни – УПИ
VІІІ-681, УПИ VІІ-689, едноетажна сграда – работилница. Сградата се продава с полагащите
се към нея 623/4531 идеални части от земята на
УПИ VІІІ-681, квартал 48 по ПУП на гр. Дебелец, целият с площ 4531 кв. м, съгласно скица
№ 68 от 13.09.2011 г. на Община Велико Търново,
при граници на УПИ VІІІ-681: север УПИ І-682,
УПИ ІІ-683, УПИ ІІІ-684, от изток – УПИ VІ-688,
УПИ VІІ-689 и УПИ ІХ-690, за сумата 45 678 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождение на имота.
8720
37. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот с изх. № 11637/2003/366303 от 23.03.2012 г.
възлага на ЕТ „Пролет 90 – Георги Арабаджиев“,
ЕИК по БУЛСТАТ 104056570, представляван от
Георги Иванов Арабаджиев, с постоянен адрес
гр. Велико Търново, ул. Христо Донев 9, следните
недвижими имоти: Група № 1 – Ремонтна работилница, построена върху държавна земя в парцел
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№ 2 от местност Под село – стопанския двор на
ЧППК „Съгласие – 1994“, с. Церова кория, със ЗП
562 кв. м, сграда на два етажа, състояща се от
едно голямо помещение – ремонтна работилница,
и четири складови помещения. В ремонтната
работилница има изграден подкранов път от
сглобяеми бетонови колони и бетонови греди,
върху които са поставени метални релси. Върху
тях е монтиран кран с телфер с товароподемност
3200 кг. Граници на парцела: юг – парцел № 3,
север – бензиностанция, запад – път, намиращи
се в стопанския двор на с. Церова кория, област
Велико Търново, за сумата 38 588 лв. Група
№ 2 – Свинарник, построен върху държавна земя
в парцел № 12 от местност Под село – стопанския
двор на ЧППК „Съгласие – 1994“, с. Церова кория,
със ЗП 676 кв. м, на един етаж, представляващ
едно голямо помещение. Граници на парцела:
север – дере, изток и юг – път, запад – ветеринарна лечебница, намиращи се в стопанския
двор на с. Церова кория, намиращ се в с. Церова кория, област Велико Търново, за сумата
14 995 лв. Група № 3 – Бензиностанция, построена
върху държавна земя в парцел № 14 от местност
Под село – стопанския двор на ЧППК „Съгласие – 1994“, с. Церова кория, със ЗП 43 кв. м, сградата е на един етаж. Конструкцията на сградата
е масивна монолитна стоманобетонова. Сградата
се състои от едно помещение – приемно и склад.
Автомивката е разположена в източната част на
имота. Състои се от открит надземен бетонов
автоканал – естакада, сграда за технически съоръжения и подземно бетоново водохранилище.
Под сградата и на изток от нея е изградено подземно съоръжение – противопожарен резервоар
за вода. Стените на резервоара са бетонови, настилката е бетонова и е направен стоманобетонов
капак. Направена е водопроводна инсталация и
резервоарът се захранва с изворна вода, която е
в непосредствена близост. Резервоарът е с обем
50 м. Граници на парцела: север, изток – дере,
юг – път, запад – нива, намиращи се в двора
на с. Церова кория, област Велико Търново, за
сумата 13 147 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождение на имота.
8721
86. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане
№ 76 от 31.08.2012 г., издадено от заместник-директора на ТД на НАП – Велико Търново, възлага
на Иван Николов Димов с адрес с. Каменар,
община Варна, ул. Хан Крум 6: залесена територия 5,200 дка в местността Смърделия дол, имот
№ 926010 по плана за земеразделяне на с. Ерден,
община Бойчиновци, област Монтана, ЕКАТТЕ
27557, при граници и съседи: имот № 000021 – пасище, мера на неустановен собственик, имот
№ 309024 – нива на Дафина Рангелова Иванова,
имот № 926020 – залесена територия на Томислав
Христов Томов, имот № 000020 – пасище, мера
на неустановен собственик съгласно документ
за собственост – нотариален акт № 20, том XV,
рег. № 19480, дело № 2103/2005 от 15.12.2005 г.
по описа на нотариус Бисер Петров, № 113 с
район на действие Районен съд – Монтана, а
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съгласно скица № К02578 от 7.06.2011 г., издадена
от Общинската служба по земеделие – гр. Бойчиновци, имотът е с площ 5,200 дка, с начин на
трайно ползване – залесена територия, имотът
попада в отдел/подотдел – 326/ЪО, с площ 5,170
дка, с вид на горите – широколистна гора, и в
отдел/подотдел – 421/в, с площ 0,030 дка, с вид
на горите – широколистна гора, при граници и
съседи: имот № 000021 – пасище, мера на Община Бойчиновци, № 309024 – нива на Дафина
Рангелова Иванова, имот № 926020 – залесена
територия на Томислав Христов Томов, имот
№ 000020 – пасище, мера на Община Бойчиновци, съгласно удостоверение за характеристики на
имоти изх. № РД-05-198 от 14.07.2011 г., издадено
от Общинската служба по земеделие – гр. Бойчиновци, имотът е с характеристика: разстояние
до НМ – 3022 м, разстояние до път – 3282 м, и
залесена територия 7 дка в местността Харитовото, имот № 940230 по плана за земеразделяне на с. Ерден, Община Бойчиновци, област
Монтана, ЕКАТТЕ 27557, при граници и съседи:
имот № 940110 – залесена територия на МЗГ,
Държавно лесничейство, имот № 000508 – полски
път на Община Бойчиновци, съгласно документ
за собственост – нотариален акт № 20, том XV,
рег. № 19480, дело № 2103/2005 от 15.12.2005 г. по
описа на нотариус Бисер Петров, № 113 с район
на действие Районен съд – Монтана, а съгласно
скица № К02577 от 7.06.2011 г., издадена от Общинската служба по земеделие – гр. Бойчиновци, имотът е с площ 7 дка, с начин на трайно
ползване – залесена територия, имотът попада
в отдел/подотдел – 327/к, с вид на горите – широколистна гора, при граници и съседи: имот
№ 940110 – залесена територия на МЗГ, Държавно
лесничейство, имот № 000508 – полски път на
Община Бойчиновци, съгласно удостоверение
за характеристики на имоти изх. № РД-05-198 от
14.07.2011 г., издадено от Общинската служба по
земеделие – гр. Бойчиновци, имотът е с характеристика: разстояние до НМ – 1302 м, разстояние
до път – 412 м, за сумата 450 лв. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията
по вписванията чрез службата по вписванията.
8722
83. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № 2783/2008/000047 от
13.09.2012 г. възлага на Евгений Енев Барбов, адрес
Пловдив, ул. Богомил 39, ет. 7, ап. 13, следния
недвижим имот: гаражна клетка № 37 в гр. Пловдив, ул. Богомил 23, парцел 1, бл. 12, кв. 359, със
застроена площ 24 кв. м, ведно с 0,256 % ид.ч. от
общите части и правото на строеж върху държавна земя. Имотът се продава такъв, какъвто е в
момента на продажбата, и купувачът не може да
претендира за недостатъци на закупения имот.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
8719
526. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при
БАН – София, обявява конкурси за: професор
по 01.06.23 имунология за нуждите на секция
„Патология“; доценти по: 01.06.01 антропология
(в областта на физическата антропология) – един
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за нуждите на НАМ с изследователска група;
01.06.19 паразитология и хелминтология – един
за нуждите на секция „Паразитология“, всички
със срок за подаване на документите 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – на адрес: София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 25, ет. 2, стая 209, тел. 872-24-26.
8745
90. – Земеделският институт – Шумен, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за главен асистент по научна специалност 04.02.08 свиневъдство в професионално
направление 6.3. Животновъдство за нуждите на
Земеделския институт – Шумен, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Земеделския институт – Шумен,
тел. 054/830-448.
8741

С ЪД И Л И Щ А
12. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в
открито съдебно заседание през ноември 2012 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:
НА 1.11.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 634/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
504/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Община Велико Търново, пл.
Майка България 2; „Медея – 90“ – ООД, Велико
Търново, ул. Ален мак 8, вх. А, срещу Народно
читалище „Искра – 1896“, Велико Търново, ул.
Мармарлийска 1.
Второ гражданско отделение, 387/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2/2012 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Жозефина Мариева Сертова чрез адвокат Татяна Захова, Пазарджик, ул. Цар Самуил
28, кантора 16; Наталия Димитрова Михайлова
чрез адвокат Татяна Захова, Пазарджик, ул. Цар
Самуил 28, кантора 16; Илона Ангелова Божилова
чрез адвокат Татяна Захова, Пазарджик, ул. Цар
Самуил 28, кантора 16; Снежана Тодорова Атанасова чрез адвокат Татяна Захова, Пазарджик,
ул. Цар Самуил 28, кантора 16; Георги Богданов
Миронов чрез адвокат Татяна Захова, Пазарджик,
ул. Цар Самуил 28, кантора 16, срещу „Интелект“ – ЕООД, Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 112, бл. ТЦ „Сити“, ет. 20, ап. 21.
НА 5.11.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 167/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4/2010 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Венцислав Христов Христов чрез адвокат
Георги Николов, Трявна, ул. Петко Рачев Славейков 72, срещу „Импулс“ – АД, чрез адвокат
Йоана Цачева, Габрово, ул. Скобелевска 28, вх. А,
ап. 17; „Гама инженеринг“ – АД, чрез адвокат
Десислава Колева, Габрово, ул. Ю. И. Венелин
18, ет. 3, офис 1.
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Първо гражданско отделение, 66/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1985/2004 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Джорджо Алкалай чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Йосиф Алкалай чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8,
ет. 3; Грация Алкалай чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Патриция Мартина Джементи чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Даниела Елза Джементи чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Елена Алкалай чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Ели Маир чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3; Веселин Милков
Михайлов чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3; Веселина Тодорова Стоева чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; Цветанка
Михайлова Михайлова чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3,
срещу Пенка Кирилова Шапкарева чрез адвокат
Даниела Хаджова, София, ул. Лайош Кошут 33;
Ралица Михайлова Шапкарева-Генет, София, ул.
Ген. Михаил Кутузов 47, чрез Пенка Шапкарева;
Столична община, София, ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, 95/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 75/2011
по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от
Ибрахим Ахмедов Къдишев чрез адвокат Свилен
Карапанчев, Севлиево, ул. Стефан Пешев, срещу
Ассе Феим Каратек чрез адвокат Стефка Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207.
Първо гражданско отделение, 100/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
329/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Михаил Емилов Ганевски чрез адвокат
Теменужка Аначкова-Василева, Варна, ул. Съборни
38, срещу Емил Златев Михов чрез адвокат Николай
Ташев, Варна, бул. Владислав Варненчик 10, ет. 1;
Добринка Христова Михова чрез адвокат Николай
Ташев, Варна, бул. Владислав Варненчик 10, ет. 1;
Мария Христова Георгиева чрез адвокат Теменужка
Аначкова-Василева, Варна, ул. Съборни 38.
Първо гражданско отделение, 223/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
630/2011 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Министерството на земеделието и
храните на Република България чрез Областна
дирекция „Земеделие“ – Стара Загора, чрез юрисконсулт Кремена Петрова, Стара Загора, бул. Цар
Симеон Велики 102, срещу Добри Тотев Добрев
чрез адвокат Дияна Пиличева, Стара Загора, ул.
Захари Княжевски 83, вх. юг, ет. 1, ап. 2; Михаил
Нанев Андреев чрез адвокат Недялко Младенов,
Стара Загора, ул. Захари Княжевски 73, ет. 1,
ап. 1; Йорданка Стайкова Андреева чрез адвокат
Недялко Младенов, Стара Загора, ул. Захари Княжевски 73, ет. 1, ап. 1; Милен Георгиев Милчев
чрез адвокат Недялко Младенов, Стара Загора, ул.
Захари Княжевски 73, ет. 1, ап. 1; Диана Иванова
Милчева чрез адвокат Недялко Младенов, Стара
Загора, ул. Захари Княжевски 73, ет. 1, ап. 1.
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Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 75/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
704/2011 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Светла Митева Тодорова чрез адвокат
Митко Цветков, Хасково, ул. Преслав 24, партер,
срещу „Водоснабдяване и канализация“ – ООД,
чрез адвокат Николай Григоров, Димитровград,
бул. Раковски 13, ет. 2, офис 24.
Трето гражданско отделение, 252/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1668/2011 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Е. ОН България мрежи“ – АД, чрез
адвокат Елена Евстатиева, Варна, бул. Сливница
72, вх. В, ет. 2, ап. 10, срещу Драгомир Илиев
Драгиев чрез адвокат Михаил Парталозов, Вар
на, ул. Ген. Радко Димитриев ж. кар. 7, подн. А,
ет. 3, ап. 9.
Трето гражданско отделение, 295/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2917/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу Йордан Иванов
Димитров чрез адвокат Вяра Келчева, Пазарджик,
ул. Райко Даскалов 2.
Трето гражданско отделение, 320/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1062/2011 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Васил Иванов Табаков
чрез адвокат Огнян Стамболиев, София, в. з.
Малинова долина, ул. 196 № 7; Тодорка Илиева
Табакова, София, в. з. Малинова долина, ул. 196
№ 7, срещу „Хаинбоаз“ – ООД, чрез адвокат
Даниела Минева, Велико Търново, ул. Васил
Левски 15, ет. 9.
Трето гражданско отделение, 481/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2279/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Пенка Николова Ценова чрез адвокат
Георги Ценов, София, ул. Цар Иван Шишман
19, ет. 4, ап. 13, срещу Александър Свиленов
Иванов чрез адвокат Любомир Иванов, София,
ул. Кешан 10, ап. 1; Богдана Костадинова Иванова чрез адвокат Любомир Иванов, София, ул.
Кешан 10, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1348/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
119/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Марийка Николова Пашева чрез
адвокат Силвия Цветкова, София, ул. Иван
Денкоглу 15 Б, ет. 1; Мария Стойчева Кирчева
чрез адвокат Силвия Цветкова, София, ул. Иван
Денкоглу 15 Б, ет. 1, срещу „Верея тур“ – АД,
Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 100, ет. 1,
ап. 113; „Евроимоти Консулт“ – ООД, представлявано от Живо Русев Найденов, Костинброд,
ул. Охрид 31.
Четвърто гражданско отделение, 1569/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
963/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от Министерството на външните работи,
София, ул. Александър Жендов 2, срещу Елица
Лъчезарова Игнатова чрез адвокат Тодор Кайров,
София, бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора 320.
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Четвърто гражданско отделение, 1593/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
106/2011 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Професионална гимназия по селско
стопанство и хранително-вкусови технологии
„Ангел Кънчев“, представлявана от Стоян Минчев Стоянов – директор, Разград, ул. Априлско
въстание 103, срещу Светлана Миланова Владимирова, Разград, ул. Каймакчалан 7А.
Четвърто гражданско отделение, 32/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
337/2011 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Прокуратурата на Репуб
лика България, София, бул. Витоша 2, срещу
Ради Стоянов Кабаиванов чрез адвокат Йордан
Йорданов, Велико Търново, ул. България 1.
НА 6.11.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 643/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1081/2008 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Красен Иванов Маслянков
чрез адвокат Йордан Йорданов, Велико Търново, ул. България 1; Областна дирекция „Полиция“ – Велико Търново, ул. Бачо Киро 7, срещу
Прокуратурата на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Първо гражданско отделение, 90/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
481/2011 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от „Информационно обслужване“ – АД, чрез адвокат Диян Станчев, София, ул. Хаджи Димитър
15, ет. 1, срещу държавата, представлявана от
министъра на регионалното развитие и благо
устройството, чрез областен управител – Враца,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19, и
трета страна Министерството на вътрешните
работи, София, ул. Шести септември 29.
Първо гражданско отделение, 244/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8601/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Юлия Василева Данова чрез адвокат
Петър Василев, София, бул. Васил Левски 65,
срещу Мая Петкова Тачева чрез адвокат Руслан
Пейчев, София, ул. Княз Борис І №100; Снежана
Ставрева Първанова чрез адвокат Петър Василев,
София, бул. Васил Левски 65, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 252/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
411/2011 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Фарин“ – ЕАД, чрез адвокат
Ивайла Стефанова, Добрич, ул. Бойчо Огнянов 6,
срещу „Първа инвестиционна банка“ – АД, Русе,
ул. Райко Даскалов 11; „Агротераком“ – ООД,
представлявано от Христо Живков Христов, Русе,
ул. Олимпи Панов 25, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 357/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
384/2011 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от „Тунджа“ – АД, чрез адвокат Димитър
Пелов, София, ул. Съборна 4, вх. В, ет. 1, ап. 3,
срещу „Овергаз Изток“ – АД, чрез адвокат Боряна Даскалова, София, ул. Цар Самуил 20, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 377/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
531/2011 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Владимир Борисов Стоицов чрез
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адвокат Красимира Дойчинова, Благоевград, ул.
Цар Иван Шишман 18; Валери Борисов Стоицов
чрез адвокат Красимира Дойчинова, Благоевград,
ул. Цар Иван Шишман 18, срещу Калин Георгиев
Божков чрез адвокат Лена Сандъкчиева, Благоевград, ул. Тодор Александров 45; Елка Миркова
Божкова чрез адвокат Лена Сандъкчиева, Благоевград, ул. Тодор Александров 45; Владимир
Кирилов Божков чрез адвокат Лена Сандъкчиева,
Благоевград, ул. Тодор Александров 45; Здравка
Георгиева Божкова чрез адвокат Лена Сандъкчиева, Благоевград, ул. Тодор Александров 45;
Красимир Кирилов Божков чрез адвокат Лена
Сандъкчиева, Благоевград, ул. Тодор Александров
45; Пенка Стефанова Божкова чрез адвокат Лена
Сандъкчиева, Благоевград, ул. Тодор Александров
45; Георги Владимиров Божков чрез адвокат Лена
Сандъкчиева, Благоевград, ул. Тодор Александров
45; Тонка Георгиева Трайкова чрез адвокат Петър
Пешев, Благоевград, ул. Тодор Александров 43Б,
ет. 2; Велизар Бойков Трайков чрез адвокат Петър
Пешев, Благоевград, ул. Тодор Александров 43Б,
ет. 2; Петя Славова Иванова чрез адвокат Петър
Пешев, Благоевград, ул. Тодор Александров 43Б,
ет. 2; Тодор Николов Наков чрез адвокат Петър
Пешев, Благоевград, ул. Тодор Александров 43Б,
ет. 2; Райна Михова Накова чрез адвокат Петър
Пешев, Благоевград, ул. Тодор Александров 43Б,
ет. 2; Валентин Великов Сотиров, Благоевград,
ул. Стефан Стамболов 12; Георги Томов Попов,
Благоевград, ул. Пере Тошев 4, ет. 2; Катерина
Мирова Попова, Благоевград, ул. Пере Тошев 4;
Константин Валентинов Сотиров, Благоевград,
ул. Стефан Стамболов 12; Стефан Евтимов Киров,
Благоевград, ул. Христо Татарчев 31; Валентин
Владимиров Черкезов, Благоевград, ул. Христо
Татарчев 31, ет. 9, ап. 35; Райна Стефанова Попова, Благоевград, ул. Христо Татарчев 31, ет. 2,
ап. 4; Елеонора Стоицова Китанова, Благоевград,
ул. Христо Татарчев 31, ет. 7, ап. 26; Снежана
Атанасова Попова, Благоевград, ул. Христо Татарчев 31, ет. 10, ап. 37; Красимир Атанасов Попов, Благоевград, ул. Христо Татарчев 31, ет. 10,
ап. 37; Николай Атанасов Попов, Благоевград, ул.
Христо Татарчев 31, ет. 10, ап. 37; Георги Тодоров Здравков, Благоевград, ул. Христо Татарчев
31; Веска Ангелова Здравкова, Благоевград, ул.
Христо Татарчев 31, ет. 10, ап. 44; Мария Тодорова
Трайкова-Шалявска, Благоевград, ул. Христо Татарчев 31, ет. 8, ап. 30; Димитър Кирилов Христов,
Благоевград, ул. Христо Татарчев 31, ет. 5, ап. 20;
Славейка Стефанова Митова, Благоевград, ул.
Христо Татарчев 31, ет. 4, ап. 13; Стефан Аспарухов Стоев, Благоевград, ул. Николай Петрини
7; Ели Йорданова Стоева, Благоевград, ул. Николай Петрини 7; Димитър Ефтимов Бракадански,
Благоевград, ул. Христо Татарчев 31, ет. 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 216/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11342/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Пътна инфраструктура“,
София, бул. Македония 3, срещу Иван Ненов
Грошков чрез адвокат Невена Грошкова, София,
ул. Неофит Рилски 70, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 387/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
469/2011 по описа на Окръжен съд Ямбол, пода-
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дена от Тихомир Кръстев Миланов чрез адвокат
Димитър Ставрев, Ямбол, ул. Жорж Папазов 14,
ет. 3, кантора 301, срещу „Хидравлични елементи
и системи“ – АД чрез адвокат Георги Атанасов,
София, ул. Марко Балабанов 4 а, вх. Б, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 441/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4365/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитър Петров Шопов чрез адвокат Янаки Зибилянов, София, Търговски дом,
стая 439; Министерство на отбраната, София, ул.
Дякон Игнатий 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1750/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
665/2011 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Стефка Георгиева Добрева чрез адвокат
Владимир Димитров, Варна, бул. Владислав 55,
ет. 4, офис 18, срещу „Е. ОН България Продажби“ – АД, Варна, Бизнес парк, в-на, сграда В6.
НА 7.11.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 370/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
714/2011 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Мариян Иванов Божиков чрез адвокат
Георги Донков, Ботевград, пл. Саранск 5г, ет. 1,
офис 1, срещу Васил Светлинов Мирчев чрез
адвокат Петър Петков Величков, София, ул. Граф
Игнатиев 44, вх. А, ап. 3; Камелия Николаева
Поповска чрез адвокат Георги Даринов Донков,
Ботевград, пл. Саранск 5г, ет. 1.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 472/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
588/2011 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Марийка Кирева Христова чрез адвокат
Димитър Аврамов, Хасково, ул. Драгоман 14,
ет. 2; Тодор Димитров Тодоров чрез адвокат Димитър Аврамов, Хасково, ул. Драгоман 14, ет. 2;
Кирил Димитров Тодоров чрез адвокат Димитър
Аврамов, Хасково, ул. Драгоман 14, ет. 2, срещу
Росен Кирчев Кирев, Харманли, бул. България
74, вх. Д, ет. 5, ап. 68; Ана Милкова Кирева,
Харманли, бул. България 74, вх. Д, ет. 5, ап. 68.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 105/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
335/2011 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от „Обединена българска банка“ – АД, чрез
главния изпълнителен директор Стилян Вътев,
София, ул. Света София 5, срещу Иван Танев
Петров, Ямбол, к/с Златен рог, бл. 41, вх. А, ап. 13.
Трето гражданско отделение, 159/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
406/2011 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Албена Красимирова Мирчева със
съгласието на попечителката є Маргарита Николова Мирчева чрез адвокат Галя Маринова,
Варна, ул. Баба Тонка 14 Б; Емил Димитров
Христов чрез адвокат Нейко Нейков, Варна, ул.
Ангел Георгиев 4.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1405/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
861/2011 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Деян Дойчев Стойков
чрез адвокат Юлиян Георгиев, Варна, ул. Георги
Бенковски 79, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1427/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
630/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Петър Милков Цанов чрез адвокат
Стефан Александров, София, ул. Христо Белчев
2; Софийски районен съд, София, бул. Драган
Цанков 6; Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Столичната дирекция
на вътрешните работи, София, ул. Антим І № 5.
Четвърто гражданско отделение, 1451/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
375/2011 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от СОУ „Димитър Талев“, Добрич, ул.
Генерал Георги Попов 16, срещу Ганка Янчева
Колева чрез адвокат Бисерка Петкова Каменова,
Добрич, бул. Добруджа 28, ет. 4, стая 407.
Четвърто гражданско отделение, 1696/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
568/2011 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Българското национално радио, Радио Благоевград, София, ул. Драган Цанков 4,
срещу Идеал Едипов Мутишев, Благоевград, ул.
Георче Петров 7.
Четвърто гражданско отделение, 1771/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1619/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от Националната здравноосигурителна каса
чрез процесуален представител Йорданка Митева,
София, ул. Кричим 1, срещу Николай Николаев
Николов чрез адвокат Стефка Георгиева, София,
бул. Александър Стамболийски 22, вх. А, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 25/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2870/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Интендантско обслужване“ – ЕАД,
представлявано от Соня Радославова Неделчева –
изпълнителен директор, София, ул. Владайска
48а, срещу Атанас Цветков Атанасов чрез адвокат Йордан Даскалов, София, пл. Македония 1,
ет. 8, офис 11.
Четвърто гражданско отделение, 674/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
508/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Милинвест“ – ЕООД, представлявано
от управителя Милен Митев, чрез адвокат Петър
Станев, Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4, срещу
Антония Неделчева Иванова, Варна, ул. Радецки
18; Атанас Паскалев Паскалев, Варна, ул. Радецки
18, ет. 5; Мария Паскалеваа Паскалева, Варна, ул.
Радецки 18, ет. 3, ап. 5; Недялка Неделчева Иванова, Варна, ул. Баба Тонка 5, вх. А, ет. 5, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 801/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2098/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Виктория Любомирова Воденичарова чрез адвокат Николай Найденов, София,
ул. Цар Асен 4, ет. 2, срещу „Балкан Българска
телевизия“ – ЕАД, чрез процесуален представител
Миглена Иванова, София, ул. Христо Белчев 29,
вх. А, ет. 4.
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НА 8.11.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 697/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
727/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Иван Станчев Минчев чрез адвокат Кънева,
Бургас, ул. Александровска 20, ет. 1, ап. десен;
Пенка Иванова Вълчева чрез адвокат Кънева,
Бургас, ул. Александровска 20, ет. 1, ап. десен;
Стоянка Иванова Либчева чрез адвокат Кънева,
Бургас, ул. Александровска 20, ет. 1, ап. десен;
Стойка Панайотова Гигова чрез адвокат Гонкова-Трайкова, Карнобат, ул. Сашо Кофарджиев
2, срещу Георги Станчев Минчев, Карнобат, ул.
Янтра 8, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 355/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
682/2011 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Александра Василева Илиева
чрез адвокат Илиева, Горна Оряховица, ул. Вичо
Грънчаров 11А, ет. 2, офис 4, срещу Огнян Благоев
Секирански, София, ж.к. Люлин, бл. 802, вх. Б,
ет. 7, ап. 44; Пенка Йорданова Симеонова, Русе,
ул. Алеи Възраждане 128, вх. А, ет. 4, ап. 14;
Мария Петрова Благоева, София, ж.к. Люлин,
бл. 802, вх. Б, ет. 7, ап. 44; Благовеста Петрова
Благоева, София, ж.к. Люлин, бл. 802, вх. Б,
ет. 7, ап. 44; Лиляна Петрова Благоева, София,
ж.к. Люлин, бл. 802, вх. Б, ет. 7, ап. 44; Юлиан
Василев Симеонов чрез адвокат Бенчева, Велико
Търново, ул. Ц. Церковски 39.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 240/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
139/2010 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Георги Ванков Николов, Силистра,
ул. Марин Дринов 10, срещу Върбина Христова
Николова чрез адвокат Катерина Иванова Стойкова, София, бул. Христо Ботев 94, ет. 3, ап. 5;
и страна Дирекция социално подпомагане – Силистра, бул. Македония 169.
Трето гражданско отделение, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1613/2011
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от
Община Пловдив, Пловдив, ул. Стефан Стамболов 1, срещу Елена Томова Шишманова чрез
адвокат Георги Савов Савов, Пловдив, ул. Стефан
Веркович 10, ет. 4; Иванка Атанасова Попова
чрез адвокат Георги Савов Савов, Пловдив, ул.
Стефан Веркович 10, ет. 4; Славка Атанасова Генова чрез адвокат Георги Савов Савов, Пловдив,
ул. Стефан Веркович 10, ет. 4, и контролираща
страна Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 155/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
373/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Сититрейд Д“ – ЕООД, Добрич, ул.
Славянска 29; Михаил Андонов Божилов чрез
адвокат Георги Вълчанов, София, бул. Македония
10, срещу „Нанси“ – ООД, чрез адвокат Георги
Николов, Добрич, бул. Добруджа 28, ет. 2, стая
101; „ДЗИ – общо застраховане“ – АД, чрез адвокат Людмила Любенова Велева, Добрич, ул.
Генерал Киселов 1, ет. 2, стая 204.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1268/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
262/2011 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Огнян Боянов Угринов,
Русе, ул. Св. св. Кирил и Методий 47, вх. 1, ет. 2,
ап. 5, срещу Иван Благоев Сурдолов чрез адвокат
Стефан Стефанов, Русе, ул. Тулча 8, бл. Шабла,
вх. Д, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1309/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
846/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Енрико Наим Изако чрез адвокат
Светлана Методиева Нейкова, София, ул. 20
април 19; Лидия Калева Алкалай чрез адвокат
Светлана Методиева Нейкова, София, ул. 20 април
19; Марио Виктор Ешуа чрез адвокат Светлана
Методиева Нейкова, София, ул. 20 април 19,
срещу ДА „Държавен резерв и военновременни
запаси“, София, ул. Московска 3.
Четвърто гражданско отделение, 1503/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
160/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Веселина Иванова Чакалова-Илиева чрез адвокат Александър Цоков Желязков,
Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 81а, ет. 1,
срещу Регионален инспекторат по образованието
към МОН – Стара Загора, чрез адвокат Георги
Стоянов Георгиев, Стара Загора, ул. Одринска
епопея 5, ап. 11.
Четвърто гражданско отделение, 2/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
557/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Станчо Запрев Зикатанов, с. Капатово, община Петрич, област Благоевград, срещу
Светла Атанасова Радлова чрез адвокат Александър Вергилов, Перник, ул. Райко Даскалов 4/4;
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД, финансов
център Перник, ул. Търговска 15.
Четвърто гражданско отделение, 168/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
562/2011 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Петър Теофилов Каменски чрез
адвокат Георги Андреев Манев, Панагюрище,
област Пазарджик, ул. Георги Бенковски 6; Лука
Теофилов Каменски чрез адвокат Иван Николов Църцаров, Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2;
Атанаска Петрова Каменска чрез адвокат Иван
Николов Църцаров, Пазарджик, ул. Хан Омуртаг
2; Теофил Луков Каменски чрез адвокат Иван
Николов Църцаров, Пазарджик, ул. Хан Омуртаг
2; Пенка Лукова Немигенчева чрез адвокат Иван
Николов Църцаров, Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2.
НА 12.11.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1183/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
763/2011 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Стоян Димитров Минчев чрез адвокат
Жасмин Първанов, Варна, ул. Братя Шкорпил 26а;
Анка Неофитова Минчева чрез адвокат Сияна
Митева, Варна, ул. Драгоман 25, ет. 2, срещу Иван
Димитров Минчев чрез адвокат Стоян Проданов,
Варна, ул. Кирил и Методий 24, ет. 1; Дарина
Иванова Минчева, Варна, ул. Калиакра 6, ет. 3;
Николай Иванов Минчев, Варна, ул. Калиакра 6.
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Първо гра ж данско отделение, 9/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5781/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Васил Станоев Манолов чрез адвокат
Бойка Иванова, София, бул. Христо Смирненски
6, ет. 3, срещу Анжела Христова Трашлиева чрез
адвокат Янко Дичев Янков, София, ул. Цар Асен
11, ет. 2, кантора 11; Евдокия Борисова Нещерева
чрез адвокат Мирослав Цветков, София, ул. 20
април 10; Атанас Ангелов Нещерев чрез адвокат
Мирослав Цветков, София, ул. 20 април 10; Георги
Борисов Лазаров чрез адвокат Мирослав Цветков,
София, ул. 20 април 10; Трънка Славчева Лазарова
чрез адвокат Мирослав Цветков, София, ул. 20
април 10; Иван Момчилов Янков чрез адвокат
Мирослав Цветков, София, ул. 20 април 10; Георги Георгиев Лазаров чрез адвокат Мирослав
Цветков, София, ул. 20 април 10; Катя Атанасова
Янкова чрез адвокат Мирослав Цветков, София,
ул. 20 април 10.
Първо гражданско отделение, 323/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3511/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Федерацията за приятелство с народите от Русия и ОНД чрез адвокат Миглена
Пенева, София, ул. П. Парчевич 27, срещу „Ренесанс“ – АД, чрез адвокат Марияна Якимова,
София, ул. Любен Каравелов 26.
Първо гражданско отделение, 347/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3/2012 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена
от Хрисимир Атанасов Табаков чрез адвокат Юрий
Манолов, Хасково, ул. Христо Ботев 1, офис 404;
Станислав Недялков Табаков чрез адвокат Юрий
Манолов, Хасково, ул. Христо Ботев 1, офис 404;
Йорданка Недялкова Бандова чрез адвокат Юрий
Манолов, Хасково, ул. Христо Ботев 1, офис
404, срещу Радка Христова Петева чрез адвокат
Надежда Стоянова, Хасково, бул. България 146,
ет. 2, вх. Б, офис 8; Янка Атанасова Петева, Хасково, кв. Болярово, ул. Хасковска 38А; Димчо
Атанасов Табаков, Хасково, ул. Трайчо Китанчев
14, вх. Б, ет. 4, ап. 26.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 243/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
558/2011 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Христофор Панталеев Пенев чрез
адвокат Ивайло Ценкулов, Плевен, ул. Бъкстон
5, кантора 30, срещу Илиан Тодоров Никифоров
чрез адвокат Валентин Иванов, Плевен, ул. Полтава 4, вх. Б, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 297/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14065/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Промишлено строителство – Холдинг“ – ЕАД, София, ж.к. Сердика, ул. Камен
Андреев 24, ет. 5, срещу Христо Пенчев Тихов
чрез адвокат Емил Йошев, София, ул. Лавеле 32,
офис 13; „Крамор“ – ЕООД, чрез адвокат Стоян
Вълчев, София, ул. Позитано 3, кантора 355.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1579/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13362/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Николай Иванов Николов чрез адвокат Емил Бочев, София, бул. Христо Ботев 74,
ет. 2, срещу Анка Петкова Димитрова-Николова,
София, ж.к. Люлин Х, бл. 134, вх. 1, ап. 5.
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НА 13.11.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 710/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11/2011 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Ирина Иванова Божинова чрез адвокат
Владимир Чернев, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5,
офис 502, срещу Божана Божинова Божинова
чрез адвокат Александра Костова, Монтана, бул.
Трети март 168.
Първо гражданско отделение, 467/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15076/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЕТ „Дегамас – Димитър Смилевски“
чрез адвокат Иван Колчев, София, ул. Цар Асен
2 Б, ет. 3, срещу „Улично осветление“ – ЕАД,
София, ул. Будапеща 17, ет. 5, ляво крило.
НА 14.11.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1476/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12705/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЗАД „ДЗИ“, София, бул. Цар Освободител 6, срещу Ангел Александров Антонов,
София, ж.к. Илинден, бл. 4, ет. 2, ап. 8.
Четвърто гражданско отделение, 126/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6899/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Заводпроект“ – ЕООД, представлявано от управителя Вася Иванов Ачанов,
София, ул. Генерал Гурко 12; Търговско дружество
„Софийски имоти“ – ЕАД, представлявано от
изпълнителния директор Камен Митев Манев,
София, ул. Московска 15, срещу Минка Георгиева
Колчева чрез адвокат Силва Нецова, София, бул.
Мадрид 9, ет. 2.
НА 15.11.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1361/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
277/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от ЕТ „Сънсет – Георги Благоев“ чрез адвокат
Маргарита Милева Милева, София, бул. Прага
24, срещу Донка Петрова Пейчева чрез адвокат
Георги Кермедчиев, Бургас, пл. Баба Ганка 4,
ап. 10; Христо Петров Пейчев чрез адвокат Георги Кермедчиев, Бургас, пл. Баба Ганка 4, ап. 10;
Илиян Стоянов Маринов чрез адвокат Георги
Кермедчиев, Бургас, пл. Баба Ганка 4, ап. 10;
Анна Стоянова Маринова чрез адвокат Георги
Кермедчиев, Бургас, пл. Баба Ганка 4, ап. 10.
Трето гражданско отделение, 127/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
294/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Миглена Костадинова Пашова, Варна,
ул. Бдин 1, офис 3, срещу „Вийор – 97“ – ООД,
чрез адвокат Елвира Танчева, София, ул. Княз
Борис ����������������������������������������
I���������������������������������������
№ 71, и трета страна „ДЗИ Общо застраховане“ – ЕАД, София, ул. Георги Бенковски
3; „Гориекс Трейдинг България“ – ЕООД, чрез
адвокат Мариана Маркова Айдарова София, пл.
България 1, ет. 8, ап. 14.
Трето гражданско отделение, 259/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6381/2011 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Светослав Викторов Иванов, София,
ж.к. Борово, ул. Родопски извор 45, срещу Агенция
„Митници“, София, ул. Г. С. Раковски 47.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1364/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
189/2011 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Орхан Неджби Алиосман чрез адвокат
Венета Димитрова, Хасково, ул. Хан Кубрат 8,
офис 23, срещу Зюмбюл Муйдин Алиосман, Хасково, ул. Санкт Петербург 13.
Четвърто гражданско отделение, 1464/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1590/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Държавна опера – Пловдив, пл. Централен 1, срещу Веселин Петров Стойков чрез
адвокат Антоанета Николова Масленска-Паскова,
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 87,
ет. 2, офис 3А.
Четвърто гражданско отделение, 1559/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7528/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, София,
ул. Г. С. Раковски 112, срещу Данаил Христов
Гайдарски, Габрово, бул. Столетов 106.
НА 19.11.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 314/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
790/2011 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Десислава Валентинова Георгиева чрез
адвокат Росица Янкова, Враца, ул. Мито Цветков
2, ет. 4, кантора 1, срещу „Тушев Комерс“ – ООД,
Козлодуй, ул. Събирателна 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1631/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
587/2011 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Иванка Симеонова Николова чрез адвокат
Пенчо Милков, Русе, ул. Църковна независимост
18, ет. 3; Йордан Цончев Николов чрез адвокат
Пенчо Милков, Русе, ул. Църковна независимост
18, ет. 3, срещу Янка Кирилова Янчева, Русе, ул.
Изола планина 26, вх. 1, ет. 4, ап. 12.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 245/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2286/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗД „Евро Инс“ – АД, представлявано
от Антон Пиронски, София, бул. Г. М. Димитров 16; ЗД „Евро Инс“ – АД, чрез юрисконсулт
Ирена Лалова, София, бул. Христофор Колумб
43, срещу Мартин Николаев Колев чрез адвокат
Ивелина Атанасова Славова, София, ул. Веслец
32, ет. 1, ап. 1.
Първо търговско отделение, 594/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1914/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Перла Строй“ – ООД, с управител
Дарина Гочева Тодорова чрез адвокат Христо
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Соколарски, Варна, бул. Съборни 23, срещу
„Екопроект – С“ – ЕООД, чрез адвокат Кремена
Тодорова, Варна, ул. Хан Омуртаг 20, ет. 2, ап. 8.
Първо търговско отделение, 609/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
121/2010 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Софарма“ – АД, с изпълнителен директор Огнян Донев, София, ул.
Илиенско шосе 16; „Хигия“ – ЕАД, Варна, бул.
Република 15, ж.к. Младост, Медицински център
„Младост“ – Варна; „Редимекс“ – ООД, в несъстоятелност, синдик Драгомир Иванов Григоров,
Велико Търново, ул. Васил Левски 27Б, срещу
„Редимекс“ – ООД, в несъстоятелност, особен
представител адвокат Валери Ставрев, Велико
Търново, ул. Освобождение 130.
Първо търговско отделение, 804/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
43/2011 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Валентин Здравков Колев, Стара Загора,
бул. Славянски, бл. 4, вх. В, ет. 5, ап. 74; Донка
Йорданова Станчева, Стара Загора, бул. Славянски, бл. 4, вх. В, ет. 5, ап. 74, срещу ЗК „Лев
Инс“ – АД, чрез юрисконсулт Биляна Вълчева,
София, бул. Черни връх 51Д.
Първо търговско отделение, 845/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
105/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Габина“ – ЕООД, с управител Станислав
Петров Митев, Добрич, бул. Двадесет и пети
септември 49, срещу „Димят 20“ – ООД, Мария
Александрова Димитрова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 277, адм. сграда „Елпром“.
Първо търговско отделение, 850/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4335/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Павло Миколайович Терновий чрез
адвокат Людмила Сергеевна Тришкан, София,
ул. Ангел Кънчев 29, вх. Б, срещу „ДЗИ – Общо
застраховане“ – АД, Недялко Чандъров и Мишел
Каленс, София, ул. Г. Бенковски 3.
НА 20.11.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 677/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1317/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Гаранционен фонд“, София, ул. Граф
Игнатиев 2, ет. 4, срещу Асен Демирев Илиев чрез
адвокат Йовка Алипиева, София, ул. Братя Миладинови 5; Златка Василева Илиева чрез адвокат
Йовка Алипиева, София, ул. Братя Миладинови
5, и трета страна Иво Атнасов Йорданов, Стара
Загора, ул. Белмекен 5.
Второ търговско отделение, 1158/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3296/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Централен кооперативен съюз, София, ул. Г. С. Раковски 99, срещу „Профилактика, рехабилитация и отдих“ – ЕАД, София, кв.
Изгрев, ул. 172 № 11.
Второ търговско отделение, 37/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 853/2010
по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Росен Статков Станев чрез адвокат Нора
Недялякова, Велико Търново, ул. Хан Аспарух
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2А, срещу „Е. ОН България Продажби“ – АД,
Варна, район „Владислав Варненчик“, Бизнес
парк „Варна“, сграда 6.
Второ търговско отделение, 107/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2836/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Застрахователно дружество Евроинс“ – АД, София, ул. Христофор Колумб 43,
срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“,
София, ул. Позитано 5.
Второ търговско отделение, 207/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2401/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Стефка Миланова Рашевска-Симеонова чрез адвокат Александър Христов Мишев,
София, ул. Алабин 33, кантора 322, срещу Кирил
Димитров Костадинов чрез адвокат Марин Димитров Маринов, Бургас, ул. Цар Шишман 20А,
ет. 2, офис 5; Застрахователна компания „Уника“,
София, ул. Уилям Гладстон 5.
Второ търговско отделение, 253/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
655/2001 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗД „Евроинс“ – АД, чрез адвокат
Ради Георгиев Георгиев, София, бул. Христофор
Колумб 43, срещу Владимир Русев Гочев, чрез
адвокат Иван Йовчев, София, ул. Бстрица 9, ет. 2,
офис 4; Тимур Ахмедов Халилов чрез адвокат
Любен Лашков, София, бул. Витоша 1, Търговски
дом, кантора 408.
Второ търговско отделение, 364/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
410/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Антонина Кирилова Карева чрез адвокат
Десислава Йовчева, София, ул. Бистрица 9, ет. 2,
офис 4; Цветанка Кирилова Коцева чрез адвокат
Десислава Йвчева, София, ул. Бистрица 9, ет. 2,
офис 4, срещу „Гаранционен фонд“, София, ул.
Граф Игнатиев 2, ет. 4; Милена Иванова Мицева чрез особен представител Бисерка Петрова,
София, ул. Алабин 33, ет. 1, кантора 144.
Второ т ърговско отделение, 367/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1481/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Джак Даниелс Пропъртис Инк“ чрез
адвокат Павел Делчев Христов, София, бул. Цар
Освободител 14, ет. 1, срещу „Бе Ге Ин“ – ЕООД,
Варна, ж.к. Трошево, бл. 82, ап. 15.
Второ търговско отделение, 705/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
953/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Валентин Иванов Димитров чрез
адвокат Иван Йовчев, София, ул. Бистрица 9,
ет. 2, офис 4; Севдалина Маринова Димитрова
чрез адвокат Иван Йовчев, София, ул. Бистрица
9, ет. 2, офис 4, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, София,
бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 1029/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
218/2011 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Георги Любенов Ежков чрез адвокат
Люба Шанкова, Варна, ул. Панагюрище 6, ет. 2,
срещу „Дженерали застраховане“ – АД, София,
бул. Княз Ал. Дондуков 68.
Второ търговско отделение, 1068/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
330/2011 по описа на Апелативен съд Варна, по-
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дадена от Националната агенция за приходите,
София, бул. Княз Дондуков 52, срещу „Аляска“ –
ЕООД, Добрич, ул. Димитър Ковачев 25, вх. Б,
ет. 6, ап. 16.
Второ търговско отделение, 35/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 262/2011
по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена
от ТПК „Колектив – 2“ (в ликвидация) чрез адвокат Александър Желязков, Стара Загора, ул. Цар
Шишман 81, ет. 1, срещу Дарина Радева Руканова
чрез адвокат Вълчо Цанков Вълчев, Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 98, ет. 3, офис 308.
Второ търговско отделение, 512/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4096/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Националната агенция за приходите,
София, бул. Княз Дондуков 52, срещу „Екоплам“ –
ЕООД, Враца, ул. Ген. Леонов 65, вх. А, ет. 1, ап. 2.
НА 21.11.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1457/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
451/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2; Веселин Диков Дилков
чрез адвокат Мариана Айдарова, София, пл.
България 1, ет. 8, офис 14.
Четвърто гражданско отделение, 1506/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5718/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул. Г.
С. Раковски 47, срещу Диляна Методиева Симонска, София, ж.к. Бъкстон, ул. Иван Сусанин
45Б, ет. 5, ап. 35.
Четвърто гражданско отделение, 1628/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
353/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Гичо Василев Стоянов, София, ж.к.
Сухата река, бл. 70 А, вх. В, ет. 6, ап. 16; Алевтина
Петровна Милашова, София, ж.к. Сухата река,
бл. 70 А, вх. В, ет. 6, ап. 16, срещу Стоян Стоянов Ковачев чрез настойника му Георги Денчев
Ковачев, София, ж.к. Младост-Полигона, бл. 7,
ет. 15, ап. 72, и трета страна Агенция „Социално
подпомагане „Младост“, София, ж.к. Младост 2,
бившо 39 ОДЗ.
НА 22.11.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето граж данско отделение, 47/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2215/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Методи Георгиев Методиев чрез
адвокат Ваня Атанасова Божинова, София, ул.
Алабин 14, вътрешна къща, партер, срещу Юрий
Георгиев Милев чрез адвокат Георги Цветанов
Леков, София, бул. Дондуков 27.
Трето гражданско отделение, 141/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2592/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Иванка Делкова Делкова, с. Слатина, област Пловдив, ул. 14 № 10, срещу „Преслава“ – ЕООД, чрез адвокат Иван Маринов,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 72, ет. 2, офис 10.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1354/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2168/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул. Г. С.
Раковски 47, срещу Виктор Здравков Михайлов
чрез адвокат Валентин Русев, София, бул. Витоша
1, вх. А, ет. 3, офис 369.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 502/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1472/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Венцислав Симеонов Стоев чрез
адвокат Бойко Ботев, София, ул. Алабин 48, срещу „Честъртън Бизнес Груп Инк.“ – САЩ, чрез
адвокат Ваня Божинова, София, ул. Алабин 14;
„Честертън“ – ЕАД, в ликвидация, с ликвидатор
Димитър Григоров Димитров, София, пл. Славейков 7, вх.Б, ет.1
Първо търговско отделение, 711/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
640/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Цветанка Нешева Жекова чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Паисий
Хилендарски 33, офис 3; Николай Иванов Попов
чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Паисий Хилендарски 33, офис 3, срещу ЗАД „Алианц
България“ – АД, София, бул. Княз Дондуков 59.
Първо търговско отделение, 970/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
944/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Враца комерс“ – ЕАД, чрез адвокат
Стоян Стоянов, София, бул. Драган Цанков 35,
ет. 4, офис 10, срещу Калин Гунчев Павлов чрез
адвокат Маргарита Милева, София, бул. Прага 24.
Първо търговско отделение, 1022/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
664/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Макантъни Риълти Интернешънъл
Кънстракшън 1“ – ЕООД, с управител Димка
Иванова Кънчева чрез адвокат Стефан Гугушев,
София, ул. Георги Сава Раковски 130, ет. 1, ап. 4,
срещу Филип Нийл Робинсън чрез адвокат Велислав Драмов, София, ул. Славянска 18 А, вх. 1,
ет. 1, ап. 6; и трета страна „Лийгал Индепенданс –
България“ – ЕООД, с управител Сантяго Лопес,
София, ул. Московска 17, ет. 3.

Розова долина 4; Юлия Любенова Йонкова чрез
адвокат Евгени Пенчев Джурков, Казанлък, ул.
Розова долина 4; Тома Любенов Пачалов чрез
адвокат Евгени Пенчев Джурков, Казанлък, ул.
Розова долина 4.

НА 26.11.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 642/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
720/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Иван Колев Йорданов, Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 3, ап. 7; Полихрон
Христов Полихронов, Стара Загора, ул. Св. Княз
Борис 120, срещу Димитър Рачев Трифонов чрез
адвокат Евгени Пенчев Джурков, Казанлък, ул.
Розова долина 4; Юлия Стоилова Петрова чрез
адвокат Евгени Пенчев Джурков, Казанлък, ул.
Розова долина 4; Нели Димитрова Шопова чрез
адвокат Евгени Пенчев Джурков, Казанлък, ул.
Розова долина 4; Димитър Стоилов Шопов чрез
адвокат Евгени Пенчев Джурков, Казанлък, ул.

Първо търговско отделение, 1040/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14066/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ива Иванова Петрова чрез адвокат
Юлия Ангелова, Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 1, офис 101, срещу Застрахователно
дружество „Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43.

Първо търговско отделение, 960/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1035/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Емилия Иванова Дернева чрез адвокат Николай Апостолов, Пловдив, бул. Шести
септември 152, ет. 1, офис 104, срещу Цветан
Иванов Христов, Пловдив, бул. България 56,
вх. Е, ет. 3, ап. 7.
Първо търговско отделение, 982/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1228/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Елка Георгиева Йосифова чрез адвокат
Евгений Мосинов, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1;
Тонка Иванова Андреева чрез адвокат Евгений
Мосинов, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1; Стефан Панайотов Демирев чрез адвокат Евгений Мосинов,
Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1; Андрей Стефанов
Юруков чрез адвокат Евгений Мосинов, Бургас, ул.
Оборище 90, ет. 1; Милан Димитров Касабов чрез
адвокат Евгений Масинов, Бургас, ул. Оборище
90, ет. 1; Димитър Тодоров Андреев чрез адвокат
Евгений Масинов, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1;
Паско Тодоров Андреев чрез адвокат Евгений
Масинов, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1; Ганчо
Левчев Йосифов чрез адвокат Евгений Масинов,
Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1; Антоанета Благоева Панайотова чрез адвокат Евгений Масинов,
Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1, срещу ПК „Велека
91“ с председател Катя Христова Кирова чрез адвокат адвока Марин Богдев, Бургас, ул. Сердика
2Б, ет. 1; Костадинка Венкова Димитрова чрез
адвокат Мария Димитрова, Бургас, ул. Оборище
90, ет. 1; Андон Стоянов Кичуков чрез адвокат
Мария Димитрова, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1.
Първо търговско отделение, 1017/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
192/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Свободна зона – Пловдив“ – АД, с
управител Васил Атанасов Чучулев чрез адвокат
Христо Стоянкин, Пловдив, ул. Цариброд 2, ап. 4,
срещу Община Асеновград.

Първо търговско отделение, 269/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
231/2011 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от ЕТ Румен Емилов Маджуров с фирма „Ремо – 55 Румен Маджуров“ чрез адвокат
Любомир Владимиров, София, бул. Македония
40, ет. 5, ап. 17; ЕТ Румен Емилов Маджуров с
фирма „Ремо – 55 – Румен Маджуров“ чрез ад-
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вокат Атанас Тасков, Бургас, пл. Баба Ганка 5,
ет. 3, срещу Държавен фонд „Земеделие“, София,
бул. Цар Борис III № 136.
Първо търговско отделение, 453/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
399/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Автобусни превози“ – АД,
с изпълнителен директор Иван Стефанов, Плевен,
пл. Иван Миндиликов 7, ет. 2, срещу „Економайс“ – ЕООД, чрез адвокат Пламен Аспарухов,
Плевен, ул. Цар Симеон 22Б, ет. 2.
НА 27.11.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 439/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
344/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Престиж Сокс“ – ЕАД, изп. директор Урлу
Селим Синджо, Русе, ул. Изгрев 66, срещу „Ай Си
Ес“ – ЕООД, чрез адвокат Венцислав Симеонов
Великов, Русе, ул. Раковски 10, ет. 3.
Второ т ърговско отделение, 787/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
51/2011 по описа на А пелативен съд Варна,
подадена от „Птицекланица“ – АД (в несъстоятелност), Варна, бул. Цар Освобоител 67, срещу
„В и К“ – ЕООД, чрез адвокат Евгения Русева,
Добрич, ул. К. Стоилов 5.
Второ търговско отделение, 882/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 94/2011
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена
от „Дапи пак“ – ЕООД, чрез адвокат Валентин
Александров Ройнов, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 1, офис 8, срещу „Вакпак плюс“ – ООД,
чрез адвокат Анастасия Георгиева Дюлгерова,
София, бул. Христо Смирненски 6, ет. 3.
Второ търговско отделение, 967/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14649/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Сара Янко чрез адвокат Росица
Димитрова, София, ул. Софийски герой, бл. 112,
вх. Б, ет. 3, ап. 32; Ривка Кохави чрез адвокат
Росица Димитрова, София, ул. Софийски герой,
бл. 112, вх. Б, ет. 3, ап. 32; Хана Хазан, София, ул.
Софийски герой, бл. 112, вх. Б, ет. 3, ап. 32; Рина
Гилад чрез адвокат Росица Димитрова, София,
ул. Софийски герой, бл. 112, вх. Б, ет. 3, ап. 32;
Мати Даниел чрез адвокат Росица Димитрова,
София, ул. Софийски герой, бл. 112, вх. Б, ет. 3,
ап. 32; Яков Нисим Данон чрез адвокат Росица
Димитрова, София, ул. Софийски герой, бл. 112,
вх. Б, ет. 3, ап. 32; Рубен Нисим Селиктар чрез
адвокат Росица Димитрова, София, ул. Софийски
герой, бл. 112, вх. Б, ет. 3, ап. 32; Хаим Шекерджийски чрез адвокат Росица Димитрова, София,
ул. Софийски герой, бл. 112, вх. Б, ет. 3, ап. 32;
Елиезер Алберт Папо, София, ул. Софийски
герой, бл. 112, вх. Б, ет. 3, ап. 32; Моше Алберт
Папо чрез адвокат Росица Димитрова, София,
ул. Софийски герой, бл. 112, вх. Б, ет. 3, ап. 32,
срещу ЕТ Драган Димитров Минков с фирма
„Драгота – Драган Минков“ чрез адвокат Мария
Вълканова, София, ул. Удово 3, офис 1.
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Второ търговско отделение, 1008/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
142/2011 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Делмаз“ – ЕООД, чрез адвокат
Константин Иванов Тончев, Бургас, ул. Гурко 91,
ет. 1, срещу „Антоми“ – ЕООД, Велико Търново, ул. Васил Левски 29Б; „Омега Стил“ – ООД,
Велико Търново, ул. Плиска 3, вх. А, ет. 4, ап. 8.
Второ търговско отделение, 1043/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
277/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД,
София, ул. Георги Бенковски 3, срещу Марио
Анчев Христов, Русе, ул. Славянска 17, ет. 2, и
трета страна Синан Алиев Бедриев, Варна, ул.
Затвора.
НА 28.11.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 12/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 170/2010
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Марго Евро Пест“ – ЕООД, чрез адвокат Мариана Митова, София, ж.к. Младост 1, бл. 43, вх. 1,
ет. 1, ап. 1; „ОАК Интерагро България“ – ООД,
чрез адвокат Мариана Митова, София, ж.к. Младост-1, бл. 43, вх. 1, ет. 1, ап. 1, срещу „Байер Кроп
Сайенс“ – АГ, чрез адвокат Велислава Попова,
София, ул. Лавеле 21, ет. 3, к-ра 3.
Второ търговско отделение, 598/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
87/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД,
София, ул. Георги Бенковски 3, срещу Евелина
Георгиева Тодорова чрез адвокат Венера Радулова, Варна, бул. Сливница 111, ет. 2, ап. 9; Ина
Тодрова Тодорова чрез адвокат Венера Радулова,
Варна, бул. Сливница 111, ет. 2, ап. 9; Денислав
Тодоров Тодоров чрез адвокат Венера Радулова,
Варна, бул. Сливница 111, ет. 2, ап. 9; Пламен
Димов Тодоров чрез адвокат Венера Радулова,
Варна, бул. Сливница 111, ет. 2, ап. 9.
Второ търговско отделение, 903/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
126/2010 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Мечтан дом 2005“ – ЕООД, чрез
адвокат Атанас Тасков, Бургас, площад Баба
Ганка 5, ет. 3, срещу „Уникредит Булбанк“ – АД,
клон Слънчев бряг, Несебър, к/к Слънчев бряг;
Ивелина Ангелова Стоянова, Бургас, ул. Гурко
7а, ет. 4.
Второ търговско отделение, 995/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1236/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Агротора“ – АД, чрез адвокат Евгени Джурков, Казанлък, бул. Розова долина 4;
Николай Иванов Шанков чрез адвокат Цветанка
Иванова Маркова, Казанлък, ул. Славянска 9,
офис 2.
Второ търговско отделение, 1012/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
567/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „България имобилиария“ – ООД,
София, ул. Антим Първи 55, срещу „Орихинал
плейс“ – С. Л. чрез адвокат Светлина Кортенска,
София, ул. Патриарх Евтимий 82.
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Второ търговско отделение, 1050/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
134/2011 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Бургаски корабостроителници“ – АД,
Бургас, ж.к. Победа, ул. Комлушка низина 1, срещу
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, София, ул. Аксаков 29.
Второ търговско отделение, 1054/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
152/2011 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „ЕВН България Електроснабдяване“ – АД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, срещу
„Яна“ – АД, Бургас, ул. Индустриална 90.
Второ търговско отделение, 1090/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
388/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Динко Младенов Господинов, Пловдив, ул. Лазар Маринчешки 1, срещу „Брейди
инвестмънтс“ – ООД, чрез адвокат Божидар
Дамянов, Пловдив, ул. Райко Даскалов 63, ет. 1, и
трета страна Емил Григоров Атанасов, Първенец,
област Пловдив окръг.
Второ търговско отделение, 1106/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1615/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – АД,
София, ул. Позитано 5, срещу Каролина Ангелова
Вълкова лично и като законен представител на
Цвета Цветомилова Вълкова чрез адвокат Весела
Георгиева, София, бул. Скобелев 35, ет. 4, ап. 19;
Каролина Ангелова Вълкова лично икато законен
представител на Иван Цветомилов Вълков чрез
адвокат Весела Георгиева, София, бул. Скобелев
35, ет. 4, ап. 19; Каролина Ангелова Вълкова чрез
адвокат Весела Георгиева, София, бул. Скобелев
35, ет. 4, ап. 19; Мирослав Цветомилов Вълков
чрез адвокат Весела Георгиева, София, бул. Скобелев 35, ет. 4, ап. 19.
Второ търговско отделение, 1268/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
819/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Макантъни Риълти Интернешънъл
Кънстракшън 2“ – ЕООД, чрез адвокат Стефан
Марков Гугушев, София, ул. Георги Сава Раковски 130, ет. 1, ап. 4, срещу Чарлс Джонатан Кемп
чрез адвокат Иван Груйкин, София, ул. Алабин
40, ет. 1; Дейвид Алан Бейс чрез адвокат Иван
Груйкин, София, ул. Алабин 40, ет. 1.
Второ търговско отделение, 1270/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
614/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от „И. Д. М. – 20“ – ООД, чрез адвокат
Николай Стоянов Танков, София, ул. Позитано 8,
ет. 4, кантора 5, срещу „Еврокомерс“ – ООД,
чрез адвокат Лъчезар Тодоров, София, ул. Цар
Асен 2, вх. Б.
Второ търговско отделение, 53/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело
5877/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Росен Людмилов Цветанов, София,
ж.к. Красна поляна, бл. 233, вх. Г, ап. 90, срещу
Застрахователно дружество „Бул Инс“ – А Д,
София, бул. Джеймс Баучер 87.
8583
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Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. д. № 2667/2012 по описа на ХVІ
състав, по жалба от Йоланта Железова Рачева,
Иван Павлов Павлов, Атанас Стефанов Куртев,
Ивайло Иванов Павлов, Николай Любозаров Николов, Тони Боянов Петров, Меглена Владимирова
Ставрева-Грийн, Тодорка Богданова Желязкова,
Екатерина Любозарова Маркова, Илка Боянова
Витанова, Атанас Иванов Боянов и Лукас Хоуска срещу Решение № 273-6 от 28.03.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
ПУП – ПУР на СО „Прибой“, землище Галата,
гр. Варна. Съдът указва на заинтересованите
лица, че в едномесечен срок от обнародването 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.
8801
Административният съд – Видин, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от Илинка Николова Корчина от
с. Стакевци, област Видин, Тодорка Цветкова
Карапанджева от с. Чупрене, област Видин, и
Лилянка Цветкова Корчина от Белоградчик, област Видин, против Заповед № 872 от 5.07.2012 г.
на кмета на Община Белоградчик, с която е
одобрен проект за ПУП – план за регулация на
УПИ XII-200 – „За жилищно строителство“, и
изменение на регулацията по имотни граници
към ПИ-200 и промяна с нов номер на УПИ
XIII-201, УПИ XIV-204 и УПИ XV-205, кв. 17 по
плана на с. Стакевци, община Белоградчик. По
жалбата е образувано адм.д. № 198/2012 по описа
на Административния съд – Видин, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание
на 20.11.2012 г. в 14 ч. Заинтересованите лица
имат право да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявлението
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
8763
Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Районната прокуратура – Пазарджик, с който се
оспорва разпоредбата на чл. 63, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет – с. Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. По
протеста е образувано адм.д. № 671/2012 по описа
на Административния съд – Пазарджик. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 30.10.2012 г. от 10 ч.
8802
Административният съд – София-град, І отделение, 42 състав, призовава Омар Джумаа Хаджи като жалбоподател по адм. д. № 7294/2012,
образувано по жалба на Омар Джумаа Хаджи,
гражданин на Ирак, срещу Решение № 455 от
22.06.2012 г., издадено от председателя на Държавната агенция за бежанците. Делото е насрочено за
4.10.2012 г. от 13,45 ч. Жалбоподателят да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
8800
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Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д. № 3519 по описа на съда за 2011 г.
на II АО, 35 състав, насрочено за 8.11.2012 г. от
13,30 ч., по жалба на Иван Димитров Минчев и
„Булавтотранс – 99“ – АД, София, срещу Заповед
№ РД-09-50-1814 от 15.11.2010 г. на главния архитект на София, с която се одобрява изменение
на план за регулация на кв. Горубляне, кв. 97,
изменение на границите на УПИ I – „За хотелски
комплекс и трафопост“, и отреждане на нов УПИ
V-1419 – „За административна сграда и ЖС“, изменение на плана за застрояване на УПИ I – „За
хотелски комплекс и трафопост“, и отреждане на
нов УПИ V-1419 – „За административна сграда и
ЖС“. Всяко заинтересовано лице може да поиска
конституирането му като ответник по делото
със заявление, подадено до съда, по номера на
делото в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението, което да
съдържа следната информация: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер на 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 оспора, и
органа, който го е издал; 6. заявление, че заинтересованото лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересованото лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
8762
Варненският окръжен съд, XII състав, уведомява Костадина Николаева Хаджихристева,
действаща със съгласието на Даниела Данкова
Шатева, че по искове, предявени от Валентин
Костадинов Костадинов срещу Марина Аспарухова
Хаджихристева, п. на 3.02.2012 г. и оставила за
наследник по закон Костадина Хаджихристева и
др., за връщане на сумата 18 000 евро=35 204,94 лв.
и срещу Костадина Хаджихристева за връщане
на сумата 3000 евро=5867,49 лв., двете суми, дадени от ищеца на Марина Хаджихристева и на
наследодателя на ответниците Костадин Николов
Хаджихристев, п. 10.08.2011 г., на неосъществено
основание – договор за продажба на недвижим
имот – 1/2 ид. ч. от УПИ № Х-321, кв. 6 по плана
на 1 м. р. на гр. Варна, проектиран с предварителен договор, сключен на 4.01.2007 г. по чл. 55,
ал. 1 ЗЗД, и по искове срещу други наследници,
е образувано гр.д. № 11/2012 на ВОС, ХII състав,
по което е разпоредено връчване на преписи от
исковата и уточняващите молби и от приложенията с указание за правото на отговор, а само
в частта по иска срещу Марина Хаджихристева е
спряно и на наследниците по закон е даден срок,
за да заявят приемат ли наследството.
8803
Плевенският окръжен съд призовава на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ в открито съдебно заседание
на 5.11.2012 г. от 14 ч., насрочено за разглеждане
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молбата на „Теос холдинг ГМБХ“ – Австрия,
за отмяна на взетите решения на събрание на
кредиторите, проведено на 31.08.2012 г., в производството по несъстоятелност по т.д. № 133/2012
по описа на Плевенския окръжен съд с длъжник „Рубин“ – АД (в несъстоятелност), всички
кредитори.
8761

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на телевизионните
продуценти“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете
на 8.11.2012 г. в 12 ч. на адрес: София, район
„Лозенец“, кв. Витоша, бул. Симеоновско шосе
24, ет. 5, офис 26 – 27, при следния дневен ред:
1. приемане доклада с отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2011 г.;
2. приемане на нови членове на сдружението; 3.
приемане промени в устава; 4. промени в ръководните органи; 5. определяне възнаграждението
на членовете на управителния съвет през 2012 г.;
6. приемане бюджета на сдружението за 2012 г.;
7. приемане основни насоки и програма за дейността през 2012 г.; 8. изключване и установяване
на обстоятелствата за отпадане на членове на
сдружението; 9. приемане на решение относно
дължимостта и размера на членския внос и на
имуществени вноски; 10. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове. Всички документи във връзка
със събранието ще бъдат на разположение на
членовете на посочения по-горе адрес.
8838
1. – Управителният съвет на СНЦОП „Сдружение Азбукари“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
26.11.2012 г. в 10 ч. на адрес: София, ж.к. Подуяне, ул. Батуня 38, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за изключване и приемане
на членове; 2. вземане на решение за изменение
на чл. 6 от устава, а именно промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 3.
разни. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава
общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8809
98. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „БГ Н2 Общество“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 29.11.2012 г. в 10,30 ч. на адреса
на управление на „БГ Н2 Общество“ в София,
бул. Климент Охридски 8, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет на УС за дейността на
сдружението; 2. приемане на финансов отчет.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание. Материалите
по дневния ред ще са на разположение на членовете в административната сграда на сдружението
в София, бул. Климент Охридски 8, всеки работен
ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на осно-
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вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
1 час по-късно в 11,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
8807
15. – Управителният съвет на Българската
хотелиерска и ресторантьорска асоциация, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
4.12.2012 г. в 14 ч. в София, конферентната зала на
хотелски комплекс „Жасмин“, бул. Симеоновско
шосе 252, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружението през
2011 г.; 2. доклад на контролния съвет за дейността
му през 2011 г.; 3. вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС
за изтеклия мандат; 4. приемане на изменения и
допълнения в устава на сдружението; 5. избор на
ръководни органи на сдружението – председател,
УС и КС; 6. разни. Членовете на сдружението се
легитимират за участие в събранието с лична карта – за физическите лица, или актуално съдебно
удостоверение на съответното юридическо лице,
чийто представител се легитимира с лична карта.
В случай на представителство – пълномощното
на представителя следва да бъде изрично, като
съдържа дневния ред на събранието и начина на
гласуване по него. Общото събрание се счита за
законно, ако в обявения час присъстват повече от
половината от редовните членове на сдружението с
право на глас. При липса на кворум в определения
час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час по-късно при същия дневен ред
и се счита за законно колкото членове се явят.
Материалите за събранието са на разположение
на членовете в офиса на сдружението в София,
ул. Триадица 5Б, ет. 1.
8782
14. – Управителният съвет на сдружение за
осъществяване на дейност в обществена полза – ЮЛНЦ „Етника“ – гр. Бяла Слатина, област Враца, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 3 от устава
на сдружението и Решение № 4 на управителния
съвет от 18.09.2012 г. свиква извънредно общо
събрание на сдружението на 3.12.2012 г. в 10 ч. в
седалището и адреса на сдружението – гр. Бяла
Слатина, област Враца, ул. Тодор Каблешков 33,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. освобождаване на членове от общото събрание и от УС на сдружението по тяхна
писмена молба; 3. освобождаване на членове на
УС на сдружението от отговорност; 4. избиране
на членове на УС; 5. изменение и допълнение на
устава на сдружението; 6. запознаване с Правилника за устройството и дейността на Център за
професионално обучение „Етника“; 7. запознаване
с проект към фондация „Лале“; 8. приемане на
програма за дейността на сдружение „Етника“ за
2012 – 2013 г.; 9. организационни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите, свързани
със свикването и провеждането на извънредното
общо събрание, са на разположение на членовете
за запознаване на адреса на сдружението.
8772
6. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Автомобилен ретро клуб Варна“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 2 от
устава на сдружението свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението на 26.11.2012 г.
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в 17 ч. във Варна, ул. Преслав 31, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за участие
на сдружение с нестопанска цел „Автомобилен
ретро клуб Варна“ като учредител в Сдружение
на независимите ретро клубове в България, избор
на лице, което да вземе участие в учредителното
събрание на учредяваното сдружение, с правото да
гласува по точките от дневния ред, както намери
за добре, и да подпише устава и други документи,
необходими за учредяването на това сдружение,
както и всички други въпроси, свързани с това;
2. вземане на решение за промяна в чл. 23, ал. 3
от устава на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на
сдружението събранието ще се проведе същия ден
в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
8812
1. – Управителният съвет на ВК „Бдин – Вида“,
Видин, на основание чл. 21, ал. 1 от устава на клуба
и чл. 26 ЗЮЛНЦ по негова инициатива свиква
общо отчетно-изборно събрание на 26.11.2012 г.
в 17 ч., в заседателната зала на спортна зала
„Фестивална“ – Видин, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на УС на клуба за периода
февруари 2008 – октомври 2012 г.; 2. приемане
на програма за развитието на волейбола във
Видин през периода 2012 – 2014 г.; 3. приемане
на нов устав на клуба; 4. промени в УС на клуба;
5. разни. При липса на кворум събранието ще
се проведе съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ на същото
място и при същия дневен ред от 18 ч.
8810
33. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Лайънс клуб Пазарджик – Тракия – България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 22.11.2012 г. в 18 ч. в
зала „Хебър“ на грандхотел „Хебър“ – Пазарджик, при дневен ред: отчет за дейността на УС
за периода от 1.09.2011 г. до 1.07.2012 г. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за законно
независимо от броя на присъстващите.
8771
6. – Управителният съвет на ВК „Спартак
96“, Плевен, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 5.11.2012 г. в 17 ч. в
сградата на волейболна зала „Спартак“, Плевен,
ул. Кала тепе 3, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за приемане на баланса на
ВК „Спартак 96“, Плевен, съставен към датата
на приключване на ликвидацията; 2. приемане
на решение за приемане на пояснителния доклад
към баланса на ВК „Спартак 96“, съставен към
датата на приключване на ликвидацията; 3. приемане на годишния отчет на ликвидатора на ВК
„Спартак 96“, Плевен; 4. приемане на решение
за освобождаване от отговорност на ликвидатора
на ВК „Спартак 96“; 5. приемане на решение за
разпределение на имуществото на ВК „Спартак
96“. 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 независимо от броя на присъстващите.
8853
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Настоятелство при СОУ „Св. Константин-Кирил Философ“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение от 10.07.2012 г. свиква редовно годишно общо събрание на сдружението
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на 30.10.2012 г. в 18 ч. в административната
сграда на СОУ „Св. Константин-К ирил Философ“ – П ловд и в, ул. Георг и Кон дов 4 4А ,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за периода от 12.07.2010 г. до
12.07.2012 г.; 2. избор на нов управителен съвет;
3. избор на председател; 4. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
8804
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Авиационен клуб „Чисто небе“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ уведомява
всички свои членове, че свиква общо събрание
на клуба на 16.11.2012 г. в 14 ч. в Музея на авиацията – Крумово, при следния дневен ред: 1.
пререгистриране на АК „Чисто небе“ от сдружение с нестопанска цел в полза на членовете
на сдружение с нестопанска цел в обществена
полза; 2. промени в устава на сдружението; 3. освобождаване от отговорност управителния съвет;
4. избор на нов управителен съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8811
25. – Управителният съвет на сдружение
„Алианс Капитали за технологии и развитие“,
Пловдив, с решение от 18.09.2012 г. на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 29.11.2012 г. в 11 ч. в седалището на сдружението – Пловдив, бул. Христо Ботев 47, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за
прекратяване на ЮЛНЦ „Алианс Капитали за
технологии и развитие“; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ провеждането на общото събрание ще бъде отложено за
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
8854
1. – Управителният съвет на сдружение „Туристическо дружество „Алеко Константинов“,
Свищов, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25
от устава на сдружението свиква редовно общо
с ъбр а н ие на ч ленове т е на сд ру жен ие т о на
23.11.2012 г. в 17,30 ч. в ПБНЧ „Еленка и Кирил
Д. Аврамови – 1856“ – Свищов, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
периода 2007 – 2012 г.; 2. отчет на контролния
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съвет; 3. приемане на изменения и допълнения
на устава на дружеството; 4. избор на ръководни
органи; 5. разни. При липса на кворум общото
събрание ще се проведе при условията на чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 28 от устава на сдружението.
8805
19. – Управителният съвет на сдружение
„Армейски спортен клуб „Бокс“, Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.12.2012 г. в 17 ч. в спортна зала „Асеновец“,
Сливен, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на АСК „Бокс“, Сливен; 2. промени в управителния съвет на клуба; 3. разни. При липа на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
8783
11. – Управителният съвет на Спортен клуб
по шахмат „Хармония“ – гр. Шабла, област Доб
рич, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на клуба на 30.11.2012 г.
в 18 ч. в клубната база на посочения адрес при
следния дневен ред: 1. промяна в ръководните
органи на клуба; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8770
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб „Крепост – 93“,
с. Устина, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 22.11.2012 г. в 10 ч. в с. Устина, община „Родопи“, област Пловдив, в сградата на бившия
пенсионерски клуб, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за преобразуване на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб „Крепост – 93“ за осъществяване на дейност в частна
полза в сдружение с нестопанска цел „Спортен
клуб „Крепост – 93“ за осъществяване на общественополезна дейност; 2. вземане на решение
за отмяна на устава на сдружение „Спортен
клуб „Крепост – 93“; 3. вземане на решение за
приемане на нов устав на сдружение „Спортен
клуб „Крепост – 93“. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
8806
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