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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181
ОТ 22 АВГУСТ 2013 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2013 г. за организиране
на обучение на Силите за сигурност на Косово
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Предоставя допълнителни бюджетни кредити в размер 23 000 лв. по бюджета
на Министерството на вътрешните работи
за 2013 г. за организиране на обучение на
Силите за сигурност на Косово в изпълнение
на ангажимента на България за подкрепа на
държавите от Западните Балкани.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените в централния бюджет
на Република България за 2013 г. средства за
официална помощ за развитие.
Чл. 2. Организирането, координирането
и провеждането на обучението по чл. 1 се
възлага на министъра на вътрешните работи.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на вътрешните работи
да извърши налагащите се от чл. 1, ал. 1
промени по бюджета на Министерството на
вътрешните работи и по централния бюджет
за 2013 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6601

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182
ОТ 22 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 1 на Ми
нистерския съвет от 2013 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България
за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 9, 24, 38, 59, 62, 63, 67 и 70 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 97 ал. 2 се изменя така:
„(2) Първ о с т епен н и т е р а з по р ед и т е л и
с бюд жет ни к реди т и внася т мот иви рани

предложения за извършване на корекции по
реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет не по-късно
от 20 декември.“
Заключителни разпоредби
§ 2. Във връзка с § 7, ал. 1, т. 2 от преходните
и заключителните разпоредби на Постановление № 161 на Министерския съвет от 2013 г.
за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на регионалното развитие и
Устройствен правилник на Министерството
на инвестиционното проектиране (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) съответните министри представят
в срок до 10 септември 2013 г. на министъра
на финансите разчети и предложения за промени в месечното разпределение на разходите
за заплати, възнаграждения и задължителни
осигурителни вноски на лицата по трудови,
извънтрудови и служебни правоотношения
(разходи за персонал) през 2013 г. по приложение № 6 към чл. 16 от Постановление № 1
на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2013 г.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6602

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183
ОТ 22 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 245 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на детайлни правила за допустимост на раз
ходите по Оперативна програма „Регионално
развитие“, съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие, за финансова
та рамка 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 83 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г., бр. 74 от
2010 г. и бр. 77 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 7, т. 3, буква
„д“ подбуква „бб“ се изменя така:
„бб) строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища І, ІІ и ІІІ клас извън
Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T),
включително на пътни съоръжения, пътни
принадлежности, подземни и надземни мрежи
и проводи в обхвата на пътя;“.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6603
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185
ОТ 23 АВГУСТ 2013 Г.

за приемане на Наредба за безопасност при
управление на радиоактивните отпадъци
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за безопасност при управление на радиоактивните
отпадъци.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за безопасност
при управление на радиоактивните отпадъци,
приета с Постановление № 198 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 72 от 2004 г.).
§ 2. В Наредбата за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено
гориво, приета с Постановление № 196 на
Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 71
от 2004 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2 думата „оборудване“ се заменя
с „компоненти“.
2. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Управлението на ОЯГ се извършва съгласно Стратегията за управление
на ОЯГ и радиоактивните отпадъци (РАО),
приета от Министерския съвет на основание
чл. 74 ЗБИЯЕ, наричана по-нататък „национална стратегия“.
(2) Националната стратегия се прилага за
всички видове ОЯГ, както и за всички етапи
на управлението им.
(3) Националната стратегия се преглежда
и актуализира периодично, като се отчитат
по целесъобразност техническият и научният
напредък, както и препоръките, извлечените
поуки и добрите практики от партньорските
проверки.
(4) Националната стратегия съдържа:
1. общите цели на националната политика
по отношение на управлението на ОЯГ;
2. основните етапи и конкретните срокове
за завършването им предвид водещите цели,
определени в националната стратегия;
3. отчет за цялото количество ОЯГ и прогнози за бъдещите количества, в който ясно
се посочва местоположението и количеството
на ОЯГ;
4. концепциите или плановете и техническите решения за управление на ОЯГ от
генерирането му до неговото преработване
или обявяването му за РАО по реда на чл. 75,
ал. 2 ЗБИЯЕ;
5. научните изследвания, развойните и
демонстрационните дейности, които са необходими за прилагането на решенията за
управление на ОЯГ;
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6. отговорността за изпълнението на националната стратегия и ключовите показатели
за наблюдението на напредъка по изпълнението є;
7. оценка на разходите за изпълнение на
националната стратегия, използваните за
тази оценка основания и хипотези; оценката
трябва да отчита очакваното изменение на
разходите във времето;
8. използваните схеми за финансиране;
9. отговорностите и механизмите за предоставяне на информация на населението
относно управлението на ОЯГ;
10. описание на международните споразумения в областта на управление на ОЯГ, по
които Република България е страна.
(5) Националната стратеги я трябва да
осигури механизми и отговорности така, че
необходимата информация за управлението на
ОЯГ да е на разположение на персонала и на
населението. Информацията се предоставя на
населението в съответствие с националното
законодателство и международните задължения, при условие че това не излага на опасност
други интереси, признати в националното
законодателство или чрез меж д у народни
задължения.
(6) Националната стратеги я трябва да
изгради условия, така че населението да
има възможност свободно да изрази своите
виждания и загриженост по въпросите на
управлението на ОЯГ.“
3. Създава се чл. 2б:
„Чл. 2б. (1) Дейности по управление на
ОЯГ може да извършва само юридическо
лице, получило съответната лицензия и/или
разрешение по ЗБИЯЕ, наричано по-нататък
„лицензиант“.
(2) Лицензиантът носи пълната отговорност за безопасното управление на ОЯГ от
генерирането му до неговото преработване
или обявяване за РАО по реда на чл. 75, ал. 2
ЗБИЯЕ.
(3) Лицензиантът е длъжен да установи
политика по безопасност, която да гарантира приоритет на безопасността в процеса на
управление на ОЯГ, както и организационна
структура, която да осигурява провеждането
на политиката по безопасност, с ясно определени отговорности и нива на пълномощия.
(4) Лицензиантът е длъжен да спазва условията и сроковете по издадените му лицензии
и разрешения.
(5) Лицензиантът е длъжен да осигури:
1. генериране на РАО на практически
възможния минимум по отношение както на
активността, така и на обема, посредством
подходящи мерки за проектиране и практики
на експлоатация и извеждане от експлоатация, включително рециклиране и повторна
употреба на материалите;
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2. безопасно управление на ОЯГ, включително в дългосрочен план, с елементи на
пасивна безопасност;
3. изпълнението на всички мерки в съответствие със степенуван подход;
4. достатъчна подкритичност и отвеждане
на остатъчното топлоотделяне;
5. поддържане на въздействието от йонизиращото лъчение върху персонала, населението
и околната среда на възможно най-ниското
разумно достижимо ниво;
6. прилагане на основан на доказателства и
документиран процес на вземане на решения
по отношение на всички етапи на управлението на ОЯГ;
7. експлоатация на съоръженията и изпълнение на дейностите по управление на ОЯГ
въз основа на документирани и одобрени
предели и условия за експлоатация;
8. отчитане на взаимовръзк ите меж ду
всички етапи на генерирането и управлението на ОЯГ;
9. прилагане на критерии за приемане на
ОЯГ;
10. проследимост на ОЯГ на всички етапи
от неговото управление;
11. на личие на достат ъчно финансови
средства, необходими за осъществяване на
дейностите по управление на ОЯГ.
(6) Лицензиантът е длъжен редовно да оценява, верифицира и непрекъснато да подобрява,
в рамките на разумно постижимото, безопасността на съоръжението или на дейността за
управление на ОЯГ по систематичен и подлежащ на проверка начин. Това се постига чрез
подходяща оценка на безопасността, други
аргументи и доказателства, като обхватът на
демонстрацията на безопасността съответства
на сложността на операциите и степента на
опасностите, свързани с ОЯГ и със съответните съоръжения и дейности.
(7) Лицензиантът е длъжен да прилага
мерки за предотвратяване на аварии и за
смекчаване на последиците от тях, включително верификация на защитните физически
бариери и административните процедури, при
чието нарушаване персоналът и населението
биха били засегнати в значителна степен от
йонизиращото лъчение.“
4. В чл. 4, ал. 2 думите „радиационнозащитната зона“ се заменят със „зоната за
превантивни защитни мерки“.
5. В чл. 8, ал. 2 думите „експлоатиращата
организация“ се заменят с „лицензиантът“.
6. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) При избора на площадка трябва да бъде
оценено влиянието на съоръженията за управ
ление на ОЯГ върху населението (настоящо
и бъдещо) и върху околната среда. Оценката
на възможното въздействие върху околната
среда се извършва по реда на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда.“
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7. В чл. 22, ал. 1 думата „оборудването“ се
заменя с „компонентите“.
8. В чл. 24, ал. 1 думата „оборудването“ се
заменя с „компонентите“.
9. Членове 69 – 72 се отменят.
10. В чл. 73, ал. 5 думите „експлоатиращата
организация“ се заменят с „лицензиантът“.
11. В чл. 74:
а) в ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. предели и условия за експлоатация,
включително: критерии за приемане на ОЯГ,
предели за безопасност; стойности на параметрите за задействане на системите за без
опасност; експлоатационни предели и условия;
изпитвания, проверки, надзор и оперативен
контрол на системите, важни за безопасността;
минимален брой на обслужващия персонал;
действия на персонала при отклонения;“
б) в ал. 5 думите „експлоатиращата организация“ се заменят с „лицензиантът“.
12. В чл. 75, ал. 1 думите „експлоатиращата
организация“ се заменят с „лицензиантът“.
13. В чл. 76 думите „експлоатиращата организация“ се заменят с „лицензианта“.
14. Член 78 се изменя така:
„Чл. 78. Процедурите за приемане на ОЯГ
трябва да съдържат съответните разпоредби
относно действията на лицензианта в случаите на:
1. получаване на ОЯГ, което не съответства
на критериите за приемане;
2. установяване на деградация на ОЯГ или
невъзможност за неговото изваждане по нормален начин от контейнера или от мястото
за съхранение.“
15. В чл. 79, ал. 1 думите „експлоатиращата
организация“ се заменят с „лицензиантът“.
16. Член 80 се изменя така:
„Чл. 80. (1) Лицензиантът трябва да осигури събиране, систематизация и надеждно
съхраняване на информацията, необходима за
изпълнението на нейната стратегия за управ
ление на ОЯГ, включително за безопасното
извеждане от експлоатация на съоръженията.
(2) Информацията по ал. 1 задължително
включва:
1. вида и количеството на ОЯГ, включително данни за историята на работата на всяка
отделна касета в активната зона на реактора,
или на всеки отделен топлоотделящ елемент,
когато съоръжението е предвидено да съхранява отделни топлоотделящи елементи;
2. данни за изотопния състав и активността
на всяка съхранявана касета или на всеки
отделен топлоотделящ елемент, когато съоръжението е предвидено да съхранява отделни
топлоотделящи елементи;
3. данни за състоянието на ОЯГ, физическите бариери по чл. 5, ал. 1 и опаковките.
(3) Лицензиантът трябва да осигури надеждното идентифициране на всяка отделна
касета или отделен топлоотделящ елемент
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чрез система за маркиране на касетата, на
топлоотделящия елемент или на съдържащата
ги опаковка в продължение на целия период
на експлоатация на съоръжението.“
17. В чл. 81 д у мите „експлоатиращата
организация“ се заменят с „лицензиантът“.
18. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. Лицензиантът организира дейнос
тит е и контрола върху тяхното изпълнение
така, че:
1. съхраняването и временното разполагане
на ОЯГ да става само в специално предназначени за тази цел места, определени в проекта;
2. маршрутите за превозване на ОЯГ да се
подбират по такъв начин, че да бъдат кратки
и да изключват възможността за възникване
на аварии при падане на опаковка с ОЯГ;
3. да се изключи възможността за използване на маршрути за вътрешен превоз,
несвързан с превоза на ОЯГ, през местата на
съхраняване и временно разполагане на ОЯГ;
4. да не се допуска преместване на товари
над съхраняваното ОЯГ, освен ако не са част
от подемни устройства или УМК;
5. да се осигурява възможност за своевременна евакуация на персонала от помещенията
в случай на авария;
6. да се осигуряват технически средства,
които изключват неконтролируемото, произволно преместване на оборудването за съхраняване, превозване и манипулиране на ОЯГ;
7. да се осигуряват технически средства за
съхраняване, превозване и манипулиране с
нехерметични касети;
8. да се изключи възможността за използване на средства за гасене на пожар, които
могат да повишат ефективния коефициент на
размножаване на неутрони, и складирането
на горими и взривоопасни материали в съоръженията;
9. да се осигури възможност за изваждане на касетите за превозване, преработване
или погребване през всеки един момент от
експлоатацията на съоръженията;
10. да разполага с резервен капацитет за
съхранение на ОЯГ, позволяващ изваждане
и пренареждане на горивото от поне един
контейнер, или в случаите на модулно съхранение – от поне един модул;
11. отработеното ядрено гориво отговаря
на изискванията за неговото бъдещо управление извън съоръжението, включително съвместимост с изискванията за манипулиране,
транспорт и преработка, както и с известните
или предполагаеми изисквания за бъдещо
погребване.“
19. В чл. 89 думата „може“ се заменя с
„трябва“.
20. Член 90 се изменя така:
„Чл. 90. (1) Преди извършването на промените персоналът на лицензианта следва да
премине съответното обучение.
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(2) При извършването на промените се
осигурява изпълнение на основните функции
на безопасност.“
21. Член 93 се отменя.
22. Член 94 се изменя така:
„Чл. 94. Подготовката за извеж дане от
експлоатация на съоръжение за управление
на ОЯГ започва след преустановяване на
приемането на ОЯГ. Съоръжението се счита
в експлоатация до отстраняването на ОЯГ
и получаване на лицензия за извеждане от
експлоатация по чл. 15, ал. 3, т. 8 ЗБИЯЕ. За
периода на подготовка за извеждане от експлоатация са приложими всички изисквания за
безопасност на съоръженията в експлоатация.“
23. В чл. 105 думите „радиационнозащитната зона“ се заменят със „зоната за превантивни
защитни мерки“.
24. В чл. 110:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Отчетът за оценка на безопасността
отразява фактическото състояние на съоръженията през целия им експлоатационен срок
и в периода на извеждане от експлоатация
и разглеж да аспектите на безопасност та,
свързани със:
1. площадката;
2. проекта;
3. строителството;
4. експлоатацията;
5. извеждането от експлоатация.“;
б) в ал. 4 думите „експлоатиращата организация“ се заменят с „лицензиантът“;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Отчетът за оценка на безопасността
се актуализира в съответствие със:
1. извършените промени в проекта и експлоатационната практика;
2. промените в нормативната база и изискванията за безопасност;
3. резултатите от извършените периодични
оценки на безопасността;
4. резултатите от извършени анализи на
събития;
5. придобита нова информация, свързана
с безопасността.“
25. Глава седма се изменя така:
„ Г л а в а

с е д м а

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 116. (1) Лицензиантът трябва да документира и прилага интегрирана система за
управление, която осигурява безопасността
при управлението на ОЯГ.
(2) Системата за управление трябва да описва и систематизира действията за изпълнение
на изискванията по безопасност съгласувано
с всички други приложими изисквания към
дейността на организацията, така че да бъде
гарантиран приоритет на безопасността.
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(3) Системата за управление трябва да
обхваща целия жизнен цикъл на съоръжението, както и цялата продължителност на
изпълняваните дейности по управление на
ОЯГ при всички експлоатационни състояния
и аварийни условия.
Чл. 117. (1) Лицензиантът определя и разпространява политиките на организацията в
отделните аспекти на дейността, с които да
дава най-висок приоритет на безопасността и
да поема ясен ангажимент за непрекъснатото
им подобряване. Изпълнението на политиките
трябва да бъде обезпечено чрез определяне на
стратегически цели, разработване на стратегии и планове и конкретни измерими цели.
(2) Лицензиантът трябва:
1. да определи, разпространи и въведе
индивидуални ценности, институционални
ценности и очаквания за поведението на
персонала по отношение на безопасността и
да осигури те да бъдат възприети и спазвани
от всички в организацията;
2. да осигури достатъчно ресурси (персонал, финансови ресурси, инфраструктура
и работна среда, информация и знания) за
обезпечаване безопасността на всеки етап от
жизнения цикъл на съоръжението и изпълнението на дейностите, които представляват
радиационен риск;
3. да определи изискванията към компетентността на персонала на всички нива и да
осигури обучението на персонала за постигане
и поддържане на необходимата компетентност.
(3) Системата за управление трябва да
се основава на обоснована организационна
и управленска структура с ясно определени
отговорности, правомощия и линии на взаимодействие, които са в съответствие с политиките и целите на организацията, и ръководи
вземането на решения и ежедневната работа.
Чл. 118. (1) Процесите на системата за
управление трябва да бъдат разработени, прилагани, оценявани и непрекъснато подобрявани. Последователността и взаимодействието
между тях трябва да бъдат определени така,
че да се осигури всеобхватност на контрола
на тяхното изпълнение и последователност в
процеса на вземане на решения, включително
разглеждане въпросите на безопасността при
вземане на икономически решения.
(2) Изискванията на системата за управ
ление трябва да се прилагат степенувано в
съответствие с определени и документирани
принципи и критерии, които отчитат възможните опасности и степента на потенциално
въздействие на процеса или дейността върху
безопасността.
(3) За всеки процес трябва да се определят
необходимите инспекции, изпитвания, верификация и валидация, както и критериите
за приемливост, включително етапите на
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изпълнение, отговорните лица или групи, които не са пряко ангажирани в изпълнението
на процеса.
(4) Всеки процес, който може да окаже
влияние върху безопасността, трябва да се
изпълнява при контролирани условия, чрез използване на утвърдени и разбираеми вътрешни
документи, като резултатите трябва да бъдат
записвани и оценявани. Документите трябва
да са подходящо валидирани и периодично
преглеждани за адекватност и приложимост.
Чл. 119. Системата за управление трябва
да включва като минимум:
1. управлението на ОЯГ и експлоатацията, техническото обслужване, инспекции и
изпитването на конструкциите, системите
и компонентите, необходими за управление
на ОЯГ;
2. установяване на критерии за приемане
на ОЯГ за съхранение и действия в случай
на несъответствие;
3. контрол при съхранение на ОЯГ, включително мерки при влошаване на характеристиките, и осигуряване на изискванията
за неговото бъдещо управление;
4. регистриране и архивиране на данни за
ОЯГ, включително осигуряване на проследимост на ОЯГ чрез уникална идентификация,
трайно маркиране за целия период на съхранение и записване на местоположението;
5. управление на записите, съдържащи
информация за резултатите от дейностите
по управление на ОЯГ и експлоатацията на
съоръженията за управление на ОЯГ;
6. мерки за осигуряване на радиационната
защита;
7. управление на средствата за измерване;
8. управление на конфигурацията, включително актуализиране на експлоатационните
документи и съответното обучение на персонала, наложено от внесените изменения в
конструкциите, системите и компонентите на
съоръжението, и проектната документация;
9. периодична оценка на безопасността на
съоръжението.
Чл. 120. (1) Системата за управление трябва
да включва ефективни мерки за контрол при
възлагане на процеси и дейности на външни
организации, за да се гарантира, че продуктите
и услугите, които са важни за безопасността,
отговарят на установените изисквания.
(2) Мерките по ал. 1 трябва да включват:
определяне на изискванията към продуктите и
услугите в документите на доставката, както
и изискванията за докладване и разрешаване
на несъответствия; избиране на доставчиците въз основа на определени критерии и
оценка на тяхното изпълнение; получаване
на доказателства, че продуктите и услугите
отговарят на определените изисквания преди
използването им.
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Чл. 121. (1) Системата за управление трябва
да осигурява условия за формиране и развитие
на култура на безопасност, основаваща се на
съвкупност от убеждения и начин на поведение, които отразяват правилно отношение
към безопасността и се споделят и следват от
всички в организацията, т.е. всички работят
така, че да се обезпечи принципът за приоритет на безопасността.
(2) Ръководителите на всички управленски
нива трябва да демонстрират лидерски умения
и да изпълняват ролята на модели на поведение,
като подкрепят и спазват възприетите ценности
и очакваното поведение, включително в процеса на вземане на решения, при възникване
и решаване на проблеми, при предаването и
разпространението на информация.
Чл. 122. (1) Ефективността на системата
за управление трябва да бъде непрекъснато
наблюдавана и измервана, за да се потвърди
способността є да постигне целите на организацията и да се определи необходимостта от
промени в политиката, целите, стратегиите,
плановете, както и в процесите и дейностите,
така че да се осигури подобряване на без
опасността при управление на ОЯГ.
(2) Възможностите за подобряване трябва
да бъдат определяни чрез използване на различни механизми, включително самооценка,
независима оценка, преглед на системата от
ръководството, управление на несъответствията, обратна връзка от експлоатационен
опит, използване на постиженията и добрите
практики в областта.
(3) Организацията трябва да използва измерими показатели за проследяване и оценка
на тенденциите в процесите и за откриване
на ранни признаци, които могат да доведат
до влошаване състоянието на безопасността,
с цел предприемане на коригиращи действия,
следвайки проактивен подход.
(4) Изпълнението и ефективността на всички планирани и предприети действия за подобряване трябва да се наблюдава и оценява.“
26. В допълнителната разпоредба:
а) наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“;
б) в § 1:
аа) точка 3 се заличава;
бб) създава се т. 9:
„9. „Преработване“ означава процес или
действие, чиято цел е извличане на делящи
се и използваеми материали от отработено
гориво за по-нататъшна употреба.“;
в) създава се § 1а:
„§ 1а. (1) С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2011/70/Евратом на
Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка
на Общността за отговорно и безопасно управ
ление на отработено гориво и радиоактивни
отпадъци (ОВ, L 199/48 от 2.08. 2011 г.).
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(2) На всеки три години председателят на
АЯР изготвя доклад относно изпълнението
на изискванията на директивата по ал. 1 и
го съгласува с министъра на икономиката и
енергетиката по отношение на стратегията
по чл. 74 ЗБИЯЕ. Докладът се представя на
Европейската комисия. Конкретните срокове
се определят в съответствие със сроковете за
провеждане на съвещания за разглеждане на
докладите, представени съгласно Единната
конвенция за безопасност при управление
на отработено гориво и за безопасност при
управление на РАО.“
27. В преходните и заключителните разпоредби:
а) параграф 3 се изменя така:
„§ 3. Указания по прилагането на наредбата се дават от председателя на Агенцията
за ядрено регулиране, който издава ръководства, методики и други документи за нейното
прилагане, а по отношение на Националната
стратегия указания се дават от министъра на
икономиката и енергетиката.“;
б) създават се § 5 – 7:
„§ 5. В срок до две години от влизането в
сила на наредбата лицензиантите трябва да
приведат експлоатацията на съществуващите
съоръжения и системата си за управление в
съответствие с изискванията на наредбата.
§ 6. Държавата носи крайната отговорност
за безопасното и отговорно погребване на
ОЯГ, включително на страничните продукти,
когато ОЯГ бъдат изпратени за преработване
в друга държава.
§ 7. Министърът на икономиката и енергетиката уведомява Европейската комисия
при всяка значима промяна на стратегията
по чл. 74 ЗБИЯЕ.“
§ 3. В срок шест месеца от приемане на
постановлението министърът на икономиката
и енергетиката уведомява Европейската комисия (ЕК) за съдържанието на стратегията по
чл. 74 ЗБИЯЕ, подготвя и изпраща разяснения
при поискване от ЕК.
§ 4. В срок до една година от приемане
на постановлението министърът на икономиката и енергетиката организира преглед
на Стратегията за управление на отработено
ядрено гориво и на радиоактивни отпадъци
до 2030 г. за осигуряване на съответствието є
с изискванията по глава втора от Наредбата
за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци и на чл. 2а от Наредбата за
осигуряване безопасността при управление на
отработено ядрено гориво и внася промените
за приемане от Министерския съвет.
§ 5. Първият доклад по § 2, ал. 2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за без
опасност при управление на радиоактивните
отпадъци и по § 1а, ал. 2 от допълнителните
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разпоредби на Наредбата за осиг у ряване
безопасността при управление на отработено
ядрено гориво се представя до 23 август 2015 г.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

НАРЕДБА

за безопасност при управление на радио
активните отпадъци
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Наредбата определя изискванията,
нормите и правилата за безопасност, които
се прилагат към дейностите и съоръженията
за управлението на радиоактивните отпадъци (РАО).
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при:
1. управлението на всеки твърд отпадък,
който съдържа радионуклиди в концентрации
или активности над нивата за освобождаване
на радиоактивен материал от регулиране,
установени съгласно чл. 11, ал. 3, т. 1 от Наредбата за основните норми за радиационна
защита, приета с Постановление № 229 на
Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 76
от 2012 г.);
2. управлението на течните и газообразните
РАО, които не са освободени като разрешени
изхвърляния.
(2) Наредбата не се прилага по отношение
на:
1. управление на отработено ядрено гориво,
ако не е обявено за радиоактивен отпадък по
реда на чл. 75 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ);
2. освобождаване от регулиране по ЗБИЯЕ;
3. разрешени течни и газообразни изхвърляния;
4. отпадъци от миннодобивната промишленост;
5. превоз на РАО извън площадката на
ядреното съоръжение.
(3) Строителството и въвеждането в експлоатация на съоръжения за управление на
РАО се извършва в съответствие с приложимите изисквания на Наредбата за осигуряване
безопасността на ядрените централи, приета
с Постановление № 172 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г., бр. 53 от 2008 г.
и бр. 5 от 2010 г.).
(4) Изискванията на извеждане от експлоатация на съоръжения за обработване
и/или съхраняване на РАО са определени с
Наредбата за безопасност при извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения, приета с
Постановление № 204 на Министерския съвет
от 2004 г. (ДВ, бр. 73 от 2004 г.).
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НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ
Чл. 3. (1) Управлението на РАО се извършва съгласно Стратегията за управление
на отработено ядрено гориво и РАО, приета
от Министерския съвет на основание чл. 74
ЗБИЯЕ, наричана по-нататък „национална
стратегия“.
(2) Националната стратегия се прилага за
всички видове РАО, както и за всички етапи
на управлението им – от генерирането до
погребването им.
(3) Националната стратегия се преглежда
и актуализира периодично, като се отчитат
по целесъобразност техническият и научният
напредък, както и препоръките, извлечените
поуки и добрите практики от партньорските
проверки.
(4) Националната стратегия съдържа:
1. общите цели на националната политика
по отношение на управлението на РАО;
2. основните етапи и конкретните срокове
за завършването им предвид водещите цели,
определени в националната стратегия;
3. отчет за цялото количество РАО и прогнози за бъдещите количества, включително
тези от извеждане от експлоатация, в който
ясно се посочва местоположението им и се
прилага класификацията по чл. 6;
4. концепциите или плановете и техническите решения за управление на РАО от
генерирането до погребването;
5. концепциите или плановете за периода след затваряне от жизнения цикъл на
съоръжението за погребване, включително
периода, през който се поддържа подходящ
контрол, и средствата, които се използват за
съхраняване на информация за съоръжението
в дългосрочен план;
6. научните изследвания, развойните и
демонстрационните дейности, които са необходими за прилагането на решенията за
управление на РАО;
7. отговорността за изпълнението на националната стратегия и ключовите показатели
за наблюдението на напредъка по изпълнението є;
8. оценка на разходите за изпълнение на
националната стратегия, използваните за
тази оценка основания и хипотези; оценката
трябва да отчита очакваното изменение на
разходите във времето;
9. използваните схеми за финансиране;
10. международни споразумения в областта
на управление на РАО, включително за употребата на съоръжения за погребване.
(5) Националната стратеги я трябва да
осигури механизми и отговорности, така че
необходимата информация за управлението на
РАО да е на разположение на персонала и на
населението. Информацията се предоставя на
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населението в съответствие с националното
законодателство и международните задължения, при условие че това не излага на опасност
други интереси, признати в националното
законодателство или чрез меж д у народни
задължения.
(6) Националната ст ратеги я т рябва да
изгради условия, така че населението да
има възможност свободно да изрази своите
виждания и загриженост по въпросите на
управлението на РАО.
(7) Националната стратеги я трябва да
съдържа условия, че РАО се погребват в национално хранилище, освен ако не е влязло
в сила споразумение за използване на съоръжение за погребване в друга държава.
Г л а в а

т р е т а

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
НА ЛИЦЕНЗИАНТА
Чл. 4. (1) Дейности по у правление на
РАО може да извършва само юридическо
лице, получило съответната лицензия и/или
разрешение по ЗБИЯЕ, наричано по-нататък
„лицензиант“.
(2) Лицензиантът носи пълната отговорност
за безопасното управление на РАО от момента на генерирането им до освобождаването
им от регулиране по ЗБИЯЕ или до тяхното
предаване на Държавно предприятие „Радио
активни отпадъци“.
(3) Лицензиантът е длъжен да установи
политика по безопасност, която да гарантира приоритет на безопасността в процеса на
управление на РАО, както и организационна
структура, която да осигурява провеждането
на политиката по безопасност, с ясно определени отговорности и нива на пълномощия.
(4) Лицензиантът е длъжен да спазва условията и сроковете по издадените му лицензии
и разрешения.
Чл. 5. (1) Лицензиантът е длъжен да осигури:
1. генериране на РАО на разумно достижимия минимум по отношение както на
активността, така и на обема посредством
подходящи мерки за проектиране и практики
на експлоатация и извеждане от експлоатация, включително рециклиране и повторна
употреба на материалите;
2. безопасно управление на РАО, включително в дългосрочен план, с елементи на
пасивна безопасност;
3. прилагане на степенувания подход;
4. достатъчна подкритичност и отвеждане
на остатъчното топлоотделяне;
5. поддържане на въздействието от йонизиращото лъчение върху персонала, населението
и околната среда на възможно най-ниското
разумно достижимо ниво;
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6. прилагане на основан на доказателства и
документиран процес на вземане на решения
по отношение на всички етапи на управлението на РАО;
7. характеризиране на РАО;
8. привеждане на РАО в безопасна пасивна
форма за съхраняване и погребване във възможно най-кратки реално постижими срокове
след генерирането им;
9. експлоатация на съоръженията и изпълнение на дейностите по управление на РАО
въз основа на документирани и одобрени
предели и условия за експлоатация;
10. минимализиране на крайните обеми
РАО за погребване;
11. отчитане на взаимовръзките между
всички етапи на генерирането и управлението на РАО;
12. прилагане на критерии за приемане
на РАО;
13. проследимост на РАО на всички етапи
от тяхното управление;
14. на личие на достат ъчно финансови
средства, необходими за осъществяване на
дейностите по управление на РАО;
15. изпълнение само на дейности по управление на РАО, които са предварително
разрешени от председателя на Агенцията за
ядрено регулиране (АЯР).
(2) Лицензиантът е длъжен редовно да оценява, верифицира и непрекъснато да подобрява
в рамките на разумно постижимото безопасността на съоръжението или на дейността за
управление на РАО по систематичен и подлежащ на проверка начин. Това се постига чрез
подходяща оценка на безопасността, други
аргументи и доказателства, като обхватът на
демонстрацията на безопасността съответства
на сложността на операциите и степента на
опасностите, свързани с РАО и със съответните съоръжения и дейности.
(3) Лицензиантът е длъжен да прилага
мерки за предотвратяване на аварии и за
смекчаване на последиците от тях, включително верификация на защитните физически
бариери, и административните процедури, при
чието нарушаване персоналът и населението
биха били засегнати в значителна степен от
йонизиращото лъчение.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАДИОАКТИВНИТЕ
ОТПАДЪЦИ
Чл. 6. (1) Въвежда се класификация на
РАО, която се основава на разделянето на
твърдите РАО на категории и подкатегории и
е насочена към безопасното им дългосрочно
управление и погребване.
(2) В съответствие с активността и специфичните им характеристики твърдите РАО се
класифицират, както следва:
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1. категория 1 – отпадъци, съдържащи
радионуклиди с ниска активност, за които
не се изисква прилагането на мерки за радиационна защита или не е необходимо високо
ниво на изолиране и задържане; РАО от тази
категория се подразделят допълнително на:
a) категория 1a – отпадъци, които отговарят
на нивата за освобождаване от регулиране
по ЗБИЯЕ;
б) категория 1б – много краткоживеещи
отпадъци, съдържащи предимно радионуклиди
с кратък период на полуразпадане (не повече
от 100 дни), чиято активност намалява под
нивата за освобождаване от регулиране по
ЗБИЯЕ, в резултат на подходящо съхраняване
на площадката за ограничен период от време
(обикновено не по-голям от няколко години);
в) категори я 1в – много нискоактивни
отпадъци с нива на специфичната активност,
превишаващи минимално нивата за освобождаване от регулиране по ЗБИЯЕ и много ниско
съдържание на дългоживеещи радионуклиди,
които представляват ограничен радиологичен риск; за тази категория отпадъци не се
изисква прилагането на специфични мерки
за радиационна защита или за изолиране и
задържане;
2. категория 2 – ниско- и средноактивни
отпадъци: РАО, съдържащи радионуклиди
в концентрации, които изискват мерки за
надеж дно изолиране и задържане, но не
изискват специални мерки за отвеждане на
топлоотделянето при съхраняване и погреб
ване; РАО от тази категория се подразделят
допълнително на:
а) категория 2a – ниско- и средноактивни
отпадъци, съдържащи предимно краткоживеещи радионуклиди (с период на полуразпадане
не по-дълъг от този на цезий-137), както и
дългоживеещи радионуклиди на значително
по-ниски нива на активност, ограничена за
дългоживеещите алфа-емитери под 4,10 6 Bq/
kg за всяка една отделна опаковка и максимална средна стойност на всички опаковки в
съответното съоръжение 4,10 5 Bq/kg; за такива
РАО се изискват надеждно изолиране и задържане за период до неколкостотин години;
б) категория 2б – ниско- и средноактивни
отпадъци, съдържащи дългоживеещи радио
нуклиди при нива на активността на дълго
ж и веещ и т е а лфа- ем и т ери, на д ви ша ва щ и
границите за категория 2a;
3. категория 3 – високоактивни отпадъци:
РАО с такава концентрация на радионуклидите, при която топлоотделянето трябва
да бъде взето предвид при съхраняване и
погребване; за тази категория е необходима
по-висока степен на изолиране и задържане
в сравнение с ниско- и средноактивните отпадъци чрез погребване в дълбоки, стабилни
геоложки формации.
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(3) Класификацията по ал. 2 се прилага и за
течните и газообразните РАО в зависимост от
характеристиките и формата на подходящите
за погребване твърди РАО, които се очаква
да бъдат получени след кондиционирането
на течните и газообразните РАО. Когато в
страната не е налична технология за кондициониране на течните или газообразните
РАО, класификацията се извършва, като се
отчитат най-добрите съвременни технологии
за кондициониране.
(4) Класификацията по ал. 2 не отчита
нерадиоактивните опасни съставки на отпадъците и потенциалното им нерадиологично
въздействие.
Чл. 7. (1) Според прилаганите методи и
подходи при обработване на РАО лицензиантът
може да въведе допълнителни подкатегории
на РАО, които да подпомагат дейностите по
управление и оперативната експлоатация на
съоръжението.
(2) Допълнителните подкатегории по ал. 1
трябва да бъдат разработени така, че да не
противоречат на основната класификация
по чл. 6 и да са обосновани в програмата
по чл. 12.
Г л а в а

п е т а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАДИАЦИОННА
ЗАЩИТА
Чл. 8. За дейностите и съоръженията за
управлението на РАО се спазват следните
дозови ограничения:
1. индивидуалната ефективна доза за съответната критична група лица от населението
в резултат от дейности по управление на РАО
и/или вследствие нормалната експлоатация на
всички ядрени съоръжения, разположени на
една обща площадка, не може да надвишава
0,15 mSv за една година за нови съоръжения и
0,25 mSv за една година – за съществуващите
съоръжения;
2. индивидуалната ефективна доза за съответната критична група лица от населението
в резултат от съоръжение за повърхностно
погребване на РАО след неговото затваряне
не може да надвишава 0,1 mSv за една година;
3. индивидуалната ефективна доза за съответната критична група лица от населението
в резултат от съоръжение за геоложко погребване на РАО след неговото затваряне не
може да надвишава 0,3 mSv за една година.
Чл. 9. При проектна авария в съоръжение
за управление на РАО оценената индивидуална
ефективна доза за съответните критични групи
от населението на границата на площадката
не може да надвишава 1 mSv за една година.
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ГЕНЕРИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА
РАДИОА КТИВНИ ОТПАДЪЦИ
Чл. 10. (1) Лицензиантът е длъжен да прилага мерки за ограничаване на генерирането
на РАО и за избягване на тяхното натрупване
в необработен вид на площадката.
(2) Лицензиантът е длъжен:
1. да прилага технологии и методи, подходящи за поддържане генерирането на РАО до
разумно достижимия минимум по отношение
на тяхната активност и обем;
2. да предотвратява разпространението на
радиоактивното замърсяване в съоръжението;
3. да не допуска смесването на радиоактивни с нерадиоактивни отпадъци;
4. да класифицира и сортира отпадъците
според техните радиационни, физически и
химически характеристики и с отчитане на
предвидените възможности за последващо
обработване;
5. да прилага технологии за обработване
за намаляване на обема на РАО;
6. да извършва дезактивация въз основа
на анализ „цена/полза“;
7. да осигурява подходящи условия за съхраняване на РАО, подлежащи на последващо
обработване, освобождаване от регулиращ
контрол или погребване.
(3) В съответствие с изискванията на ал. 1
и с цел да се осигури последващото управление на излезлите от употреба закрити радиоактивни източници на йонизиращи лъчения
лицензиантът е длъжен:
1. да прави инвентаризация на радиоактивните източници най-малко веднъж годишно,
за да идентифицира източниците, които не се
използват редовно и са излезли от употреба;
2. да включва излезлите от употреба закрити радиоактивни източници на йонизиращи
лъчения в количеството на радиоактивните
отпадъци;
3. да предприеме възможните мерки за
връщане на излезлия от употреба източник
на неговия доставчик, преди да декларира
този източник като радиоактивен отпадък;
4. да осигури непрекъснатост на контрола
и след като радиоактивните източници са
излезли от употреба;
5. да предава своевременно всички излезли от употреба радиоактивни източници на
лицензирано съоръжение за последващото
им управление, освен ако в лицензията е
определено друго.
(4) Изискванията на ал. 1 трябва да бъдат
отчитани на етап проектиране, строителство,
експлоатация и извеждане от експлоатация
на ядреното съоръжение както при избора
на подходящи методи, процеси, технологии
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и материали за изработване на оборудването,
така и при разработването на експлоатационните процедури.
Чл. 11. (1) Генерираните РАО се обработват своевременно за привеждане в пасивно
безопасно състояние с цел недопускане на разпръскването и разпиляването им при тяхното
манипулиране по време на съхраняването и
погребването им.
(2) Лицензиантът е длъжен на всеки етап
от управлението на РАО да прилага методи и
процедури за обработване на РАО, улесняващи
последващото им управление.
(3) Изборът на метод за обработване на РАО
трябва да гарантира, че получаваната форма на
РАО, неопакована или опакована, отговаря на
критериите за приемане за последващото им
управление и не ограничава възможностите
за последващото им погребване.
Чл. 12. (1) Лицензиантът на ядрено съоръжение разработва програма за управление на
РАО, в която описва и обосновава предприетите
и планираните дейности по управление на
всички генерирани РАО до тяхното погребване
или освобождаване от регулиране.
(2) Програмата по ал. 1 трябва да съдържа
като минимум:
1. обхват и цел на програмата;
2. оценка на източниците, потоците и
хара к т ерис т и к и т е на г енери ра н и т е РАО,
включително излезлите от употреба закрити радиоактивни източници на йонизиращи
лъчения;
3. описание на избрания вариант за управление на всеки поток РАО, включително график
на дейностите по обработването, съхраняването и погребването и/или освобождаване от
регулиране по ЗБИЯЕ;
4. обосновка на избрания вариант за обработване и съхраняване, включително анализ
на алтернативите, критериите за избор на
вариант, направените основни допускания
и наличието на възможности за погребване;
5. демонстриране на съответствие с националната политика и стратегия за управление
на РАО и с изискванията по безопасността при
управлението на РАО, определени в ЗБИЯЕ
и в наредбите по прилагането му;
6. основните рискове и неопределености,
идентифицирани от програмата, и оценка на
тяхното влияние върху нейното изпълнение;
7. описание на създадената административна организация за изпълнение на програмата;
8. оценка на разходите и източници за
финансиране на програмата;
9. изискванията за поддържане на записите
по изпълнението на програмата.
(3) Програмата по ал. 1 се преразглежда
при настъпване на съществени изменения в
използваните методи, технологии и процеду-

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

ри по управление на РАО и при промяна на
нормативните изисквания по безопасност, но
най-малко веднъж на три години.
(4) Ако се предвижда предаване на РАО на
друг лицензиант, програмата по ал. 1, както
и нейните изменения се съгласуват с него.
Чл. 13. (1) При предварителното преработване отпадъците се събират и сортират
в зависимост от техните характеристики,
важни за последващото им съхраняване и
обработване, включително чрез разделяне
на радиоактивни и нерадиоактивни потоци
и извличане на материалите за рециклиране
и повторно използване.
(2) При преработването на РАО следва да
се отчитат изискванията за намаляване на
обема и/или извличане на радионуклиди,
както и промяна на характеристиките им за
улесняване на последващото им съхраняване
и/или кондициониране.
(3) Радиоактивните отпадъци се кондиционират за превръщането им във форма, която
осигурява:
1. физикомеханична стабилност на формата на РАО и химична съвместимост между
отпадъка, матрицата и контейнера;
2. максимална хомогенност на формата
на РАО;
3. минимално свободно пространство в
контейнера;
4. ниска степен на измиваемост на формата на РАО;
5. контрол върху съдържанието на комплексообразуващи и органични реагенти.
(4) Кондиционираните РАО трябва да отговарят на критериите за приемане за съхраняване и/или погребване.
(5) Лицензиантът разработва и прилага
техническ и спецификации на опаковк ите
РАО, съответстващи на изискванията за манипулиране и превозване и на критериите за
приемане за съхраняване и/или погребване.
Г л а в а

с е д м а

СЪХРАНЯВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ
ОТПАДЪЦИ
Чл. 14. (1) Радиоактивните отпадъци се
съхраняват по начин, осигуряващ подходяща
изолация от околната среда и населението за
целия планиран срок на съхраняване и улесняващ последващите етапи на управлението им.
(2) Доколкото е практически приложимо,
РАО се съхраняват при спазване на следните
изисквания за пасивна безопасност:
1. радионуклидите да са в имобилизирано
състояние;
2. формата на РАО и контейнерът за съхраняване да са физически и химически стабилни
в средата на съхраняване.
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(3) Радиоактивните отпадъци, подлежащи
последващо освобождаване от регулиране
ЗБИЯЕ, трябва да се съхраняват отделно
другите съхранявани РАО и се маркират
подходящ начин.
Чл. 15. (1) Лицензиантът, съхраняващ РАО,
разработва и прилага критерии за приемане
на РАО за съхраняване.
(2) Критериите за приемане трябва да са
обвързани с резултатите от оценката на безопасността на съоръжението и да съдържат
като минимум изисквания към:
1. радионуклидния състав на опаковката
на РАО, включително концентрацията на
радионуклиди в опаковката;
2. мощността на еквивалентната доза гамалъчение на повърхността и на определените
разстояния от стените на контейнера;
3. химичните, физичните, механичните и
биологичните свойства на формата на РАО;
4. размерите и способностите на контейнера да запазва механичната си цялост и да
осигурява изолацията на РАО при нормални
и аварийни условия и за предвидения период
на съхраняване.
Чл. 16. (1) Радиоактивните отпадъци се
приемат за съхраняване, ако отговарят на
критериите за приемане при проверка на
придружаващата ги документация.
(2) Лицензиантът на съоръжението за съхраняване трябва да има установени процедури,
за да извърши проверка на място за определяне на съответствието на РАО с критериите
за приемане за съхраняване.
(3) В случай че РАО не отговарят на критериите за приемане, лицензиантът изисква
прилагане или предприема мерки за отстраняване или компенсиране на несъответствието
или отказва приемането на РАО.
(4) Лицензиантът трябва да следи за състоянието на съхраняваните РАО, включително,
когато е приложимо чрез тестове, измервания
и вземане на проби.
на
по
от
по

Г л а в а

о с м а

ПОГРЕБВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ
ОТПАДЪЦИ
Чл. 17. (1) Погребването на РАО трябва да
осигури защитата на здравето на персонала
и на населението и на околната среда по
време на експлоатация на съоръжението за
погребване и след неговото затваряне, като се
предотврати неконтролируемо разпространение на радиоактивни вещества и се осигури
тяхната изолация от биосферата.
(2) Безопасността при погребване на РАО се
осигурява чрез задържане на радионуклидите
в опаковката и изолиране на РАО от околната
среда за периода от време, през който отпадъкът остава опасен за населението. Задържането
и изолирането на РАО от околната среда се
осигурява чрез последователни инженерни и
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естествени бариери и средства за контрол на
тяхната цялост и ефективност при максимално
използване на пасивни средства.
(3) Лицензиантът трябва да осигури запазването на главните функции на безопасност
както при нормална еволюция на системата
за погребване, така и за предвидените в проекта случаи на нарушаването на системата
за погребване.
Чл. 18. Начинът на погребване се основава
на класификацията на РАО съгласно чл. 6,
както следва:
1. радиоактивните отпадъци от категория
1а подлежат на освобождаване от регулиране – без специфични изисквания към възможното им погребване;
2. радиоактивните отпадъци от категория 1б
след достигане на нивата за освобождаване от
регулиране също подлежат на освобождаване
от регулиране – без специфични изисквания
към възможното им погребване;
3. радиоактивните отпадъци от категория
1в подлежат на условно освобождаване от
регулиране – могат да бъдат депонирани в
повърхностни депа при спазване на условията
за освобождаване;
4. радиоактивните отпадъци от категория
2a трябва да бъдат погребвани в повърхностни
инженерни съоръжения за погребване на РАО;
5. радиоактивните отпадъци от категория 2б
и от категория 3 трябва да бъдат погребвани
само в геоложки съоръжения за погребване
на РАО.
Чл. 19. Критериите за приемане за погреб
ване на РАО се определят в съответствие с
оценката на безопасността и като минимум
включват изисквания за:
1. обща и специфична активност и радио
нуклиден състав за типа опаковка;
2. формата на отпадъка;
3. мощността на дозата и замърсяването
на повърхността на опаковките;
4. съдържание на материали, които могат
да доведат до процеси, като генериране на
газове и/или топлина, корозия и раздуване
на опаковките, или да ускоряват миграцията
на радионуклиди;
5. количество свободна течност в опаковките;
6. съдържание на химически или биологически опасни вещества;
7. запалимост и пирофорност;
8. размери, тегло, здравина и други механични свойства, важни за дейностите по
манипулиране и разполагане в съоръжението;
9. маркировки и идентификационни знаци;
10. изисквания към формата на РАО, контейнера за опакованите РАО, опаковката РАО
и манипулирането на РАО, произтичащи от
анализите на безопасността на съоръжението.
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Чл. 20. В съоръжение за погребване на
РАО се приемат за погребване само РАО,
които еднозначно отговарят на критериите
за приемане за погребване.
Г л а в а

д е в е т а

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 21. (1) Жизненият цикъл на съоръжение за обработване и/или съхраняване на
РАО включва етапите на избор на площадка, проектиране, строителство, въвеждане в
експлоатация, експлоатация и извеждане от
експлоатация.
(2) Жизненият цикъл на съоръжение за
погребване на РАО включва етапите на избор на площадка, проектиране, строителство,
въвеждане в експлоатация, експлоатация и
затваряне.
(3) Безопасността на съоръжението за обработване и/или съхраняване на РАО трябва
да е осигурена за целия им жизнен цикъл, а
на съоръжението за погребване – и за периода
след неговото затваряне.
(4) За всички етапи от жизнения цикъл
на съоръжението за управление на РАО се
прилага степенуван подход. Степенуваният
подход се основава на степента на риска,
който РАО представляват. При прилагането
на степенувания подход се отчитат максималните възможни последици за населението и
околната среда при отказ на всички защитни
бариери, следователно изхвърляне в околната
среда на цялото количество радиоактивност,
налично в съоръжението.
Чл. 22. (1) Безопасността на съоръженията за управление на РАО се осигурява чрез
прилагане на концепцията за дълбоко ешелонирана защита, основаваща се на:
1. система от физически бариери, разположени между радиоактивния материал и
околната среда;
2. система от технически мерки и организационни процедури за защита на физическите
бариери и запазване на тяхната ефективност;
3. система от организационни и технически
мерки за защита на персонала, населението
и околната среда в случай на авария.
(2) Системата от физически бариери на
всяко съоръжение трябва да е определена с
проекта. Безопасността на съоръжението не
трябва да зависи предимно от една отделна
бариера.
(3) Концепцията на дълбоко ешелонираната защита се реализира при проектиране,
въвеждане в експлоатация, експлоатация и
извеждане от експлоатация или затваряне
и се прилага към всички експлоатационни
състояния на съоръжението.
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(4) Безопасността на съоръжение за погребване на РАО след затваряне трябва да се
осигурява изцяло и единствено от пасивните
инженерни и от естествените бариери.
Раздел II
Избор на площадка
Чл. 23. Характеристиките на площадката на съоръжение за управление на РАО се
разглеждат в съответствие с радиационния
риск от съоръжението и трябва да отговарят
на приложимите изисквания на Наредбата за
осигуряване безопасността на ядрените централи, както и на специфичните изисквания
на наредбата.
Чл. 24. (1) Изборът на площадка на съоръжение за обработване и/или съхраняване
на РАО се извършва въз основа на оценка на:
1. количеството, характеристиките и местоположението на съществуващите РАО, както
и прогнозите за генериране на РАО;
2. специфичните характеристики на площадката от значение за мигрирането и натрупването на радиоактивни вещества;
3. влиянието на факторите от природен и
антропогенен характер върху безопасността
на съоръжението;
4. радиационното въздействие на съоръжението върху населението и околната среда;
5. възможностите за прилагане на защитни
мерки за населението в случай на авария в
съоръжението.
(2) Изборът на площадка за съоръжение
за обработване и/или съхраняване на РАО
трябва да се извършва по такъв начин, че
необходимостта от превозване на РАО да е
сведена до минимум.
(3) Не се поставят допълнителни изисквания за характеризиране на площадката на
съоръжение за обработване и/или съхраняване на РАО, което отговаря едновременно
на следните две условия:
1. съоръжението е разположено на площадката на друго ядрено съоръжение, за което
има издадена лицензия за експлоатация по
ЗБИЯЕ;
2. съоръжението е предназначено за управление на РАО, генерирани на същата
площадка.
Чл. 25. (1) Изборът на площадка за съоръжение за погребване на РАО се основава на
сравнителен анализ на не по-малко от три
алтернативни площадки и се извършва на
следните четири фази:
1. разработване на концепция за погреб
ване и планиране на дейностите за избор на
площадка;
2. събиране на данни и анализиране на
районите, което включва:
а) ана лиз на регионите – извършва се
анализ и оценка на територията на цялата
страна, като се изключват големи райони с
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неблагоприятни условия за разполагане на
съоръжение за погребване на РАО и се определят районите за анализ, които представляват
големи територии с благоприятни геологотектонски, геоморфоложки (топографски),
хидрогеоложки, инженерно-геоложки, хидроложки, климатични и други характеристики;
б) подбор на перспективни площадки – в
районите за анализ по буква „а“ се локализират
потенциалните площадки, които отговарят на
критериите за разполагане на съоръжение за
погребване, и се определят перспективните
площадки за задълбочено проучване;
3. характеризиране на площадките – определените по т. 2 площадки се изследват
задълбочено и се избира една площадка;
4. потвърждаване на площадката.
(2) Дейностите през всяка фаза по ал. 1 се
планират и обосновават в план за съответната
фаза, който включва:
1. описание на целите;
2. описание на основните дейности в тяхната последователност;
3. описание на изисквания и препоръки на
национални и международни документи, които
ще бъдат изпълнявани при осъществяване на
дейностите;
4. списък и описание на разработените
процедури, осигуряващи практическо приложение на изискванията и препоръките по т. 3;
5. подробен график на дейностите;
6. програма за осигуряване на качеството;
7. оценка на необходимите финансови ресурси и източници на финансиране.
(3) В края на всяка фаза по ал. 1 се изготвя доклад с резултатите от изпълнението на
плана по ал. 2.
Чл. 26. (1) Площадката на съоръжение за
повърхностно погребване на РАО трябва да
отговаря на следните изисквания:
1. геолож ката ст ру кт у ра да допринася
за изолиране на РАО и за ограничаване на
миграцията на радионуклиди към биосферата, а също така да осигурява стабилност
на системата за погребване и да притежава
необходимите геотехнически характеристики
за изграждане на съоръжението;
2. хидрогеоложките характеристики на
площадката да се отличават с ниска скорост
и дълги пътища на движение на подземните
води с цел ограничаване миграцията на радионуклиди;
3. геохимичните характеристики на подземните води и геоложката среда да способстват
за ограничено освобождаване на радионуклиди
от съоръжението и да не намаляват значително
ресурса на защитните бариери;
4. площадката трябва да е разположена
в област на ниска тектонична и сеизмична
активност, които не застрашават изолиращата
способност на системата;
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5. процеси, протичащи на повърхността
на съоръжението, като ерозия, свлачища и
наводнения, както и екстремни метеорологични условия да не влияят на способността
на системата на погребване да изпълнява
главните функции на безопасност;
6. площадката да е разположена така, че
вероятността за нарушаване на изолиращата
функция на площадката в резултат на дейности
те на сегашните или бъдещите поколения на
или в близост до нея да е ниска.
(2) Съоръжение за погребване на високоактивни РАО трябва да се разполага в подходяща
геоложка формация и на достатъчна дълбочина, осигуряващи изолиране на радиоактивните
вещества от биосферата и населението за не
по-малко от 100 000 години.
(3) При избора на площадка за погребване
на РАО предимство имат площадки, изискващи
минимум геоложки и хидроложки проучвания и поддаващи се на просто и достоверно
математическо моделиране.
(4) При избора на площадка се отчита и
съществуващата пътна инфраструктура за осигуряване на превоз на РАО до съоръжението
с минимален риск за населението.
(5) Проучванията на площадките за погребване на РАО се провеждат така, че да не
се допусне снижаване на задържащите и изо
лиращите свойства на природните бариери и
да не се изменят неблагоприятно характеристиките на площадките.
Раздел III
Проектиране
Чл. 27. Проектните основи определят необходимите качества на съоръжението за управ
ление на РАО, които осигуряват при всички
експлоатационни състояния и проектни аварии
да не се надхвърлят установените граници за
вътрешно и външно облъчване на персонала
и населението и на пределите за изхвърляния
на радиоактивни вещества в околната среда.
Проектните основи съдържат проектни предели, експлоатационни състояния, класификация
по безопасност на конструкциите, системите и
компонентите (КСК), важни допускания при
проектирането и в отделни случаи особени
методи за анализ.
Чл. 28. (1) Проектът на съоръжението за
управление на РАО трябва да отчита националната политика и стратегия и да осигурява:
1. изпълнение на предназначението на
съоръжението с отчитане на взаимовръзките
между всички етапи на генериране и управ
ление на РАО;
2. ненадвишаване на дозовите предели и
ограничения при нормална експлоатация,
очаквани експлоатационни събития и проектни аварии, както и след затварянето на
съоръжението за погребване при нормална
еволюция на системата за погребване;
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3. вероятността за надпроектна авария, а
в случая на съоръжение за погребване – нарушаване на функциите на задържане и изолиране в резултат на човешко вмешателство
или на природни явления с ниска честота на
възникване, е сведена до разумно достижим
минимум;
4. съответствие на разработените технически решения за управление на РАО с
изискванията по безопасност.
(2) Проектът на съоръжението за управ
ление на РАО трябва да класифицира КСК
според тяхното отношение към безопасността
и да определя експлоатационните състояния
и пределите за безопасност.
(3) Към проектните решения се прилага
степенуван подход в зависимост от риска,
който РАО представляват.
(4) Проектните решения, технологии и
процеду ри се определ ят и обосновават в
съответствие с постиженията на науката и
техниката и на меж ду народно признати я
експлоатационен опит.
Чл. 29. (1) Проектът на съоръжението за
управление на РАО трябва чрез подходящи
технически решения да осигурява предотвратяването на:
1. създаване на условия за деградиране и
нарушаване целостта на физическите бариери,
водещи до отказ на физическа бариера;
2. отказ на една физическа бариера като
резултат от отказа на друга физическа бариера.
(2) Проектните решения, технологии и
процедури трябва да гарантират задържане
на радиоактивните вещества в установените
граници при всички експлоатационни състояния и проектни аварии.
(3) Проектът на съоръжението за управление на РАО трябва да отговаря на приложимите
изисквания на глава седма от Наредбата за
радиационна защита при дейности с източници
на йонизиращи лъчения.
Чл. 30. Проектните предели трябва да
включват като минимум:
1. критерии за приемане на РАО;
2. дозовите ограничения за всички експлоатационни състояния, проектни и надпроектни
аварии;
3. критериите за защита на физическите
бариери;
4. критерии за течните и газообразните
радиоактивни изхвърляния.
Чл. 31. (1) За определяне на граничните
условия, в съответствие с които се проектират,
изработват и монтират КСК, важни за без
опасността, в проекта трябва да са определени
изходните събития за очакваните експлоатационни състояния и проектни аварии.
(2) Списъкът от изходни събития трябва
да покрива вероятни вътрешни и външни събития за всички експлоатационни състояния
на съоръжението и да включва:
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1. пълен или частичен отказ на КСК;
2. човешки грешки;
3. външни събития с естествен произход
или причинени от човешка дейност.
(3) Изборът на постулираните изходни събития трябва да се основава на използване на
детерминистични методи и експертни оценки
и където е приложимо – вероятностни методи.
(4) Проектът на съоръжение за управление
на РАО трябва да отчита следните вътрешни
събития:
1. пожар и/или експлозия;
2. въздействие върху КСК в резултат на
падане на тежки предмети, удари и др.;
3. отказ на КСК в резултат на вътрешни
процеси;
4. човешки грешки, водещи до загуба на
контрол върху технологичния процес;
5. вътрешни наводнения в резултат на
скъсвания и течове на тръбопроводи, помпи
и клапани;
6. други вероятни изходни събития, водещи
до нарушаване на функцията на безопасност.
(5) Проектът на съоръжение за управление
на РАО трябва да отчита следните външни събития и опасности, характерни за площадката:
1. екстремни климатични условия;
2. земетресения;
3. външни наводнения;
4. падане на среден пътнически самолет;
5. промишлени и транспортни дейности в
близост до площадката.
Чл. 32. (1) Всички КСК се класифицират на
КСК, важни за безопасността, и КСК, нямащи
отношение към безопасността.
(2) За КСК, важни за безопасността, се
определят:
1. приложимите стандарти за проектиране, изработване, монтиране, поддръжка и
инспектиране;
2. степента на резервираност, изискванията
по отношение на аварийно електрозахранване
и квалификацията за работа при нормална
експлоатация и в аварийни условия;
3. степента на работоспособност, която
трябва да бъде отчетена в детерминистичните
анализи на безопасността.
(3) Конструкциите, системите и компонентите, важни за безопасността, трябва да
издържат условията на постулираните изходни
събития с достатъчен запас.
(4) За определяне на случаите, в които
е необходимо прилагане на принципите на
разнообразие, резервиране и независимост
за постигане на необходимата надеждност, в
проекта трябва да се анализират и отчитат
възможностите за откази по обща причина.
(5) Отказът на КСК, които нямат отношение към безопасността, не трябва да води до
отказ на КСК, важни за безопасността.
Чл. 33. (1) В проекта се определят процедурите за квалификация на КСК, важни за
безопасността. С процедурите трябва да се
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осигури потвърждаване на възложените функции за целия проектен срок на съоръжението
с отчитане на възможните въздействия и на
условията на околната среда (вибрации, температура, налягане, реактивни струи, стареене,
облъчване, влажност и вероятни комбинации
от тях), които се очакват при експлоатационните състояния и проектните аварии.
(2) Условията на работа на КСК, важни за
безопасността, се имитират чрез изпитвания,
анализи или в комбинация от двата способа.
Чл. 34. При проектиране на съоръжение
за обработване на РАО се спазват и следните
изисквания:
1. физическо разделяне на КСК, важни за
безопасността;
2. осигуряване на радиационен контрол:
а) на РАО, постъпващи за обработване;
б) на изхвърлянията в околната среда;
3. осигуряване на технологичен контрол на
всички операции по обработването на РАО,
който да гарантира:
a) мониторинг на параметрите, необходими
за управлението на процесите и оборудването;
б) защити и блокировки при всички режими на работа;
в) функциониране на технологичните системи в съответствие с проектните основи;
г) съответствие на получаваната форма
на РАО и/или опаковка РАО с техническите
спецификации;
4. осигуряване на активни вентилационни
системи.
Чл. 35. (1) Проектът на съоръжение за
съхраняване на РАО трябва да съдържа и
технически решения за изпълнение на следните изисквания:
1. задържане на радиоактивните вещества
в предвидените граници;
2. поддържане на подкритичност (ако е
приложимо);
3. осигуряване на радиационната защита
чрез екраниране на директното лъчение и
контрол за неразпространение на радиоактивното замърсяване;
4. отвеждане на остатъчното топлоотделяне
(ако е приложимо);
5. осигуряване на подходяща за съхраняването на РАО среда посредством пасивни и/
или активни вентилационни системи;
6. осигуряване на възможност за оглед и
инспекция на съоръжението и съхраняваните
в него РАО;
7. осигуряване на възможност за извличане
на съхраняваните РАО и/или опаковки РАО
по всяко време;
8. осигуряване на резервен капацитет за
съхраняване или на други технически мерки,
които да гарантират възможности за извличане, проверка, техническа поддръжка или
възстановителни работи.
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(2) Проектът по ал. 1 трябва да притежава
вътрешноприсъщи свойства на пасивна без
опасност, като прилагането на активни системи за осигуряване на безопасността трябва
да е сведено до минимум.
(3) Проектът по ал. 1 трябва да обоснове
срока на експлоатация на съоръжението.
Чл. 36. Проектът на съоръжение за съхраняване на течни РАО трябва да предвижда
технически средства за:
1. представително вземане на проби от
обема на резервоара за съхраняване;
2. контрол на технологичните параметри;
3. отделяне на утайките и отлаганията;
4. контрол на съдържанието на водород
(ако е приложимо);
5. защита от повишено налягане, вакуум,
протечки от оборудването;
6. дезактивация на резервоарите за съхраняване;
7. поддържане на водохимичен режим, предотвратяващ интензивни корозионни процеси
в оборудването.
Чл. 37. (1) Основните проектни характеристики на съоръжението за погребване се
определят въз основа на оценка на безопасността при експлоатация и след затваряне на
съоръжението.
(2) Проектът на съоръжение за погребване
трябва да отчита резултатите от проучванията
на площадката и да определя:
1. критериите за приемане на РАО;
2. максималната активност – обща и по
отделните радионуклиди, на РАО за погреб
ване на площадката;
3. състава и структурата на системата инженерни бариери;
4. изискванията към материалите на всяка
бариера;
5. минималната дълготрайност на всяка
бариера;
6. изискванията за осигуряване на подкритичност, ако е приложимо;
7. пределно допустимото специфично топло
отделяне и минимално необходимата топло
проводимост между опаковката и естествените
бариери, ако е приложимо;
8. изискванията на наблюдение и за контрол
за неразпространението на радионуклиди при
експлоатация и в периода на активен контрол
след затваряне;
9. възможността за извличане на опаковките
РАО на етапа на експлоатация;
10. размерите, разположението и дълбочината на съоръжението, гарантиращи необходимата степен на изолиране на РАО от
биосферата;
11. температурната и радиационната устойчивост на КСК и на естествените бариери.
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Раздел IV
Строителство и въвеждане в експлоатация
Чл. 38. (1) Строителството и въвеждането в
експлоатация на съоръженията за управление
на РАО се извършва в съответствие с приложимите изисквания на Наредбата за осигуряване безопасността на ядрените централи.
(2) Съоръжението за управление на РАО
се въвежда в експлоатация в съответствие с
програмата на лицензианта, определяща дейностите за верификация на съответствието на
изградените КСК с техните проектни изисквания. Програмата трябва да включва изпитвания
с имитатори на РАО и с реални РАО.
Раздел V
Експлоатация
Чл. 39. (1) Лицензиантът трябва да осигурява безопасната експлоатация на съоръжението
в съответствие с изискванията на ЗБИЯЕ и
наредбите за неговото прилагане.
(2) При експлоатацията на съоръжението:
1. решенията, свързани с безопасността,
трябва да се предхождат от съответните проучвания и консултации;
2. на персонала трябва да се осигурят необходимите ресурси и условия за изпълнение
на дейностите по безопасен начин;
3. изпълнението на дейностите, свързани
с осигуряване на безопасността, трябва да се
контролира непрекъснато;
4. собственият и международният експлоатационен опит и научните и техническите
постижения в областта на ядрените технологии трябва систематично да се анализират
и използват за непрекъснато подобряване на
дейностите.
(3) При експлоатацията на съоръжението
лицензиантът трябва да осигури и инженерна
поддръжка на дейностите с цел анализ на
поведението на КСК, важни за безопасността,
обосноваване на предлаганите изменения в
проекта и експлоатационната документация,
анализ на експлоатационния опит и експлоатационните събития, както и ефективността
на системата за управление на РАО.
Чл. 40. (1) Експлоатацията на съоръжението трябва да се осъществява от достатъчен
на брой персонал, притежаващ необходимата
квалификация.
(2) Необходимият персонал и неговата
квалификация се анализират и потвърждават
по систематичен и документиран начин.
Чл. 41. (1) При нормална експлоатация
на съоръжението всички физически бариери
трябва да са работоспособни.
(2) Експлоатацията на съоръжението трябва
да се осъществява в съответствие с предели
и условия за експлоатация.
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(3) Пределите и условията за експлоатация
трябва да са определени и обосновани на базата на проекта, анализите на безопасността
и изпитванията при въвеждане в експлоатация и периодично и при необходимост да се
преразглеждат за отразяване на експлоатационния опит, извършените изменения в КСК,
важни за безопасността, новите анализи на
безопасността и развитието на науката и
технологиите.
(4) Лицензиантът може да установи и административни контролни нива, които да са
под експлоатационните предели и които да
се използват като целеви стойности за подоб
ряване на експлоатацията.
Чл. 42. При експлоатацията на съоръжение
за управление на РАО трябва да се осигурят:
1. непрекъснат радиационен контрол в помещенията и на площадката, както и контрол
на изхвърлянията;
2. периодичен радиационен контрол в зоната за превантивни защитни действия и в
наблюдаваната зона;
3. входящ контрол на постъпващите за
обработване или съхраняване РАО за установяване на съответствието им с критериите
за приемане на съоръжението, включително
изпитвани я и конт рол на преработените
РАО (или опаковките РАО) преди тяхното
съхраняване;
4. изпълнение на дейностите по обработване и съхраняване на РАО в съответствие с
писмени процедури и инструкции, разработени
в съответствие със системата за управление;
5. изпълнение на дейностите при отклонения от нормалната експлоатация и аварийни състояния в съответствие с аварийни
инструкции;
6. провеждане на диагностика, техническо
обслужване, ремонт, изпитвания и надзор на
КСК, важни за безопасността, в съответствие
с графици, ремонтни и надзорни процедури
и инструкции за осигуряване на проектните
показатели за надеждност и работоспособност;
7. прилагане на коригиращи мерки за отстраняване на несъответствията на обработените РАО или на съхраняваните опаковки
с техническите спецификации;
8. анализ на значимите за безопасността
експлоатационни събития, докладването им
на АЯР и прилагане на коригиращи мерки за
предотвратяване повторяемостта на експлоатационните събития;
9. прилагане на програма за обратна връзка
от експлоатационния опит с цел документиране, класифициране, анализиране и архивиране
на технологични и радиационни параметри,
откази на КСК, експлоатационни събития и
показатели за безопасност;
10. аварийната готовност;
11. физическата защита;
12. проследимостта на РАО и подходящото
управление на записите и документацията.
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Раздел VI
Затваряне
Чл. 43. (1) Затварянето на съоръжение за
погребване на РАО се извършва в съответствие
с подробен план за затваряне на съоръжението.
(2) Планът по ал. 1 трябва да съдържа:
1. описание на съоръжението – площадка,
зони с особен статут, КСК, важни за безопасността, степен на радиоактивно замърсяване
на КСК и на компонентите на околната среда;
2. експлоатационна история на съоръжението – описание на важни експлоатационни
обстоятелства и събития, имащи отношение
към затварянето;
3. списък на приложимите стандарти;
4. пълен инвентар на разположените в
съоръжението РАО;
5. план-график на етапите и дейностите
по затварянето;
6. описание на дейностите по дезактивация
и рехабилитация, отнасящи се до радиоактивно
замърсените КСК, почва и подземни води;
7. класификация на КСК от гледна точка
на тяхното значение за безопасността в хода
на дейностите при затварянето;
8. описание на необходимите основни изменения в съществуващите КСК, включително
въвеждането на нови КСК, ако са необходими
специално за целите на затварянето;
9. програма и графици за надзор и поддръжка на КСК, които е необходимо да са
разполагаеми в процеса на затваряне;
10. описание на наличните и планираните
технологии и технически средства за демонтаж на КСК и при необходимост за дезактивацията им;
11. програма за управление на експлоатационните РАО, включително до тяхното
погребване;
12. описание на системата за управление,
включително управление на персонала;
13. програма за радиационна защита на
персонала и населението и опазване на околната среда;
14. описание на организацията и отговорностите по аварийно планиране и готовност;
15. задължения и отговорности за осигуряване на физическа защита на съоръжението;
16. актуализирана оценка на разходите за
затваряне на съоръжението, механизъм на
финансиране и налични ресурси;
17. описание на програмите за мониторинг, методите и техническите средства за
обследване на площадката след завършване
процеса на затваряне;
18. дефиниране на крайната точка на етапа
на затваряне на ядреното съоръжение;
19. план-график за докладване в АЯР на
междинни и окончателни резултати от зат
варянето.
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Чл. 44. (1) Дейностите по затваряне на
съоръжения за погребване на РАО трябва да
включват:
1. дезактивиране и демонтиране или запечатване на всички КСК, използвани при
манипулиране на РАО;
2. погребване на РАО, генерирани в резултат
на работите по т. 1;
3. привеждане на съоръжението в проектното пасивно състояние за осигуряване на
дългосрочната безопасност;
4. въвеждане на цялостна система за радиационен мониторинг;
5. актуализиране и архивиране на цялата
експлоатационна информация.
(2) Затварянето на съоръжение за погребване на РАО се основава на технически проект
за изпълнение на дейностите и на оценка на
безопасността на съоръжението след неговото
затваряне.
Раздел VII
Контрол след затваряне
Чл. 45. (1) Отговорностите за осъществяване на контрола след затваряне на съоръжение
за погребване на РАО се определят с решенията по чл. 74, ал. 3 ЗБИЯЕ или с отделно
решение на Министерския съвет.
(2) В решенията по ал. 1 се определят и
лицата, отговорни за установяване на необходимостта и за осъществяването на активни
възстановителни дейности и коригиращи
мерки на площадката на съоръжението за
погребване на РАО.
Чл. 46. (1) Контролът след затваряне на
съоръжение за погребване на РАО включва:
1. активен контрол – чрез провеждане на
мониторинг, контрол на достъпа, поддържане на работоспособността на определени
КСК и поддръжка на инфраструктурата на
съоръжението;
2. пасивен контрол – чрез прилагане на
административни мерки за ограничения върху
използването на площадката и прилежащите
територии.
(2) Продължителността на контрола след
затварянето се определя в зависимост от
характеристиките на РАО и на площадката,
от проекта на съоръжението, както и от
демографските фактори и се обосновава в
оценката на безопасността на съоръжението.
(3) Продължителността на активния контрол на съоръжение за повърхностно погреб
ване не може да бъде по-малка от 50 години,
като цялата продължителност на контрола не
се очаква да надхвърли 300 години.
Г л а в а
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 47. (1) Лицензиантът трябва да документира и прилага интегрирана система за
управление, която осигурява безопасността
при управлението на РАО.
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(2) Системата за управление трябва да описва и систематизира действията за изпълнение
на изискванията по безопасност съгласувано
с всички други приложими изисквания към
дейността на организацията, така че да бъде
гарантиран приоритет на безопасността.
(3) Системата за управление трябва да обхваща целия жизнен цикъл на съоръжението,
както и цялата продължителност и обхват на
изпълняваните дейности по управление на
РАО при всички експлоатационни състояния
и аварийни условия.
Чл. 48. (1) Лицензиантът трябва да определи
и да разпространява политиките на организацията в отделните аспекти на дейността, с
които да дава най-висок приоритет на безопасността и да поема ясен ангажимент за
непрекъснатото є подобряване. Изпълнението
на политиките трябва да е обезпечено чрез определяне на стратегически цели, разработване
на стратегии и планове и конкретни измерими
цели, включително свързани с подобряване
управлението на радиационния риск.
(2) Лицензиантът трябва:
1. да определи, разпространи и въведе
индивидуални ценности, институционални
ценности и очаквания за поведението на
персонала по отношение на безопасността и
да осигури те да се възприемат и спазват от
всички в организацията;
2. да осигури достатъчно ресурси (персонал, финансови ресурси, инфраструктура
и работна среда, информация и знания) за
обезпечаване безопасността на всеки етап от
жизнения цикъл на съоръжението и изпълнението на дейностите, които представляват
радиационен риск;
3. да определи изискванията към компетентността на персонала на всички нива и да
осигури обучението на персонала за постигане
и поддържане на необходимата компетентност.
(3) Системата за управление трябва да
се основава на обоснована организационна
и управленска структура с ясно определени
отговорности, правомощия и линии на взаимодействие, които са в съответствие с политиките и целите на организацията и ръководят
вземането на решения в ежедневната работа.
Чл. 49. (1) Процесите на системата за управ
ление трябва да са разработени, прилагани,
оценявани и непрекъснато подобрявани. Пос
ледователността и взаимодействието между
тях трябва да са определени така, че да се
осигури всеобхватност на контрола на тяхното
изпълнение и последователност в процеса на
вземане на решения, включително разглеждане
на въпросите на безопасността при вземане
на икономически решения.
(2) Изискванията на системата за управ
ление трябва да се прилагат степенувано в
съответствие с определени и документирани
принципи и критерии, които отчитат възмож-
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ните опасности и степента на потенциално
въздействие на процеса или дейността върху
безопасността.
(3) За всеки процес трябва да се определят
необходимите проверки, изпитвания, верификация и валидация, както и критериите
за приемливост, включително етапите на
изпълнение, отговорните лица или групи, които не са пряко ангажирани в изпълнението
на процеса.
(4) Всеки процес, който може да окаже
влияние върху безопасността, трябва да се
изпълнява при контролирани условия чрез
използване на утвърдени и разбираеми вътрешни документи, като резултатите трябва да се
записват и оценяват. Документите трябва да
са подходящо валидирани и да преминават
периодичен преглед за актуалност и приложимост.
Чл. 50. В обхвата на системата за управление трябва да са регулирани като минимум:
1. управлението на РАО и експлоатацията,
техническото обслужване и изпитването на
КСК, необходими за управление на РАО;
2. характеризиране на РАО по отношение
на: произход, потоци, количества, класификация, методи за обработване, съхраняване,
погребване; радиационни, химични, физични,
механични, термични, биологични характеристики и свойства;
3. установяване на критерии за приемане
на отпадъците и прилагане на коригиращи
мерки в случай на несъответствие;
4. инспекции и изпитвания при управлението на отпадъците, включително на крайния продукт, за съответствие с техническата
спецификация и критериите за приемане на
последващото им управление;
5. контрол при съхраняване на опаковките,
включително мерки при влошаване на характеристиките на опаковките;
6. регистриране и архивиране на основните характеристики на РАО, включително
осигуряване на проследимост на отпадъците
чрез уникална идентификация на опаковките,
трайно маркиране за целия период на съхраняване и записване на местоположението им;
7. управление на записите, съдържащи
информация за резултатите от дейностите
по управление на РАО и експлоатацията на
съоръженията за управление на РАО;
8. мерки за осигуряване на радиационната
защита;
9. управление на средствата за измерване;
10. управление на конфигурацията, включително актуализиране на експлоатационните
документи и съответното обучение на персонала, наложено от внесените изменения в КСК
на съоръжението и проектната документация;
11. периодична оценка на безопасността
на съоръжението.
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Чл. 51. (1) Системата за управление трябва
да включва ефективни мерки за контрол при
възлагане на процеси и дейности на външни
организации, за да се гарантира, че продуктите
и услугите, които са важни за безопасността,
отговарят на установените изисквания.
(2) Мерките по ал. 1 трябва да включват:
определяне на изискванията към продуктите и
услугите в документите на доставката, както
и изискванията за докладване и разрешаване
на несъответствия; избиране на доставчиците въз основа на определени критерии и
оценка на тяхното изпълнение; получаване
на доказателства, че продуктите и услугите
отговарят на определените изисквания преди
използването им.
Чл. 52. (1) Системата за управление трябва
да осигурява условия за формиране и развитие
на култура на безопасност, основаваща се на
съвкупност от убеждения и начин на поведение, които отразяват правилно отношение
към безопасността и се споделят и следват от
всички в организацията, т.е. всички работят
така, че да се обезпечи принципът за приоритет на безопасността.
(2) Ръководителите на всички управленски
нива трябва да демонстрират лидерски умения
и да изпълняват ролята на модели на поведение,
като подкрепят и спазват възприетите ценности и очакваното поведение, включително в
процеса на вземане на решения, възникване
и решаване на проблеми, предаването и разпространението на информация.
Чл. 53. (1) Ефективността на системата за
управление трябва непрекъснато да се наблюдава и измерва, за да се потвърди способността
є да постигне целите на организацията и да
се определи необходимостта от промени в
политиката, целите, стратегиите, плановете,
както и в процесите и дейностите така, че
да се осигури подобряване на безопасността
при управление на РАО.
(2) Възможностите за подобряване трябва
да се определят чрез използване на различни механизми, вк лючително самооценка,
независима оценка, преглед на системата
от ръководството, управление на несъответствията, обратна връзка от експлоатационен
опит, използване на постиженията и добрите
практики в областта.
(3) Организацията трябва да използва измерими показатели за проследяване и оценка
на тенденциите в процесите и за откриване
на ранни признаци, които могат да доведат
до влошаване състоянието на безопасността
с цел предприемане на коригиращи действия,
следвайки проактивен подход.
(4) Изпълнението и ефек тивност та на
всички планирани и предприети действия за
подобряване трябва да се наблюдава и оценява.
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ОЦЕНК А НА БЕЗОПАСНОСТТА
Чл. 54. (1) Лицензиантът трябва да извършва оценки на безопасността, които да
оценяват съответствието на съоръжението
или дейността за управление на РАО с целите,
изискванията и критериите за безопасност и
които да определят дали е постигнато адекватно ниво на безопасност.
(2) Оценката на безопасност та т рябва
да включва систематичен анализ на всички радиационни опасности за доказване на
способността на съоръжението и на изградената система за управление да осигуряват
безопасността при нормалната експлоатация
на съоръжението или изпълнението на дейността, както и при възникване на очаквани
експлоатационни събития и проектни аварии.
(3) Оценката на безопасността трябва да
определи необходимите мерки за управление
на радиационните рискове по начин, осигуряващ защитата на персонала, населението и
околната среда в съответствие с нормативните
изисквания.
Чл. 55. (1) Обхватът на оценката на безопасността се определя с прилагане на степенуван подход в зависимост от степента на
радиационния риск, който съоръжението или
дейността могат да предизвикат.
(2) При прилагане на степенувания подход
се отчитат следните основни фактори:
1. наличният инвентар на РАО и възможните радиоактивни изхвърляния в околната
среда при всички експлоатационни състояния
и аварийни условия, включително за събития
с много ниска честота на поява, но със значителни радиационни последици;
2. сложността на съоръжението и извършваните дейности;
3. използване на доказани в практиката
технологии и съоръжения, включително използване на опита от подобни съоръжения и
дейности и наличие на утвърдени проектанти
и производители на оборудване.
(3) Оценката на безопасността трябва да
обхваща всички етапи от жизнения цикъл на
съоръжението или дейността и да включва
както съоръжението, така и наличните в съоръжението РАО и техните характеристики
и опаковки.
Чл. 56. (1) Оценките на безопасността на
съоръженията за управление на РАО, както
и проектните основи, техническите и организационните мерки, осигуряващи прилагането
на концепцията на дълбоко ешелонираната
защита, трябва да се документират в предварителен, междинен и окончателен отчет за
оценка на безопасността, свързани с разрешителния режим по ЗБИЯЕ.
(2) Лицензиан т ът т рябва да под държа
в актуално състояние отчета за оценка на
безопасността в съответствие с извършените
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изменения на КСК, важни за безопасността,
проведените нови анализи и действащите
изисквания за безопасност.
(3) Отчетът за оценка на безопасността
се обновява при подновяване на съответната
лицензия.
Чл. 57. (1) За оценка на безопасността на
съоръжение за управление на РАО трябва да се
прилагат детерминистични методи за анализ.
(2) При комплексни съоръжения за управ
ление на РАО като помощен метод за оценка
може да се използва и вероятностен подход.
Чл. 58. (1) Оценката на радиационното
облъчване на персонала и населението се
основава на консервативни допускания.
(2) Реалистични оценки могат да се извършват с цел оптимизиране на защитата
на съоръжението. В този случай се отчита
наличието на специфични данни за съоръжението, както и от собствения и от външен
експлоатационен опит.
(3) Методи с по-ниска степен на консерватизъм се прилагат при моделиране на сценариите
и оценка на последствията от надпроектни
аварии, включително нарушаване на изолиращите свойства на системата за погребване
в резултат на човешка дейност.
Чл. 59. (1) Оценката на безопасността на
съоръжение за управление на РАО трябва да
се основава в максимална степен на експериментални данни за характеристиките на РАО,
инженерните бариери и площадката.
(2) Оценката на безопасността трябва да
съдържа анализ на чувствителността на използваните модели и анализ на неопределеностите на входните данни върху получените
резултати.
Чл. 60. (1) Оценката на безопасността на
съоръжение за погребване на РАО трябва
да обхваща период от време, достатъчен за
достигане на максималната прогнозна доза
на облъчване за населението. Използваните
модели за оценка на безопасността трябва да
са верифицирани и оценени за постигане на
увереност в тяхната приложимост за оценявания период от време.
(2) Оценката на безопасността на съоръжение за погребване на РАО трябва да определи
и обоснове мерките за ограничаване разпространението на радионуклиди в околната среда
в случай на човешка дейност след затваряне
на съоръжението за погребване.
(3) Оценката на безопасността на съоръжение за погребване на РАО след затваряне
трябва да отчита и събития с малка вероятност
и човешка дейност, които могат да се отразят
върху функционирането на съоръжението. В
тези случаи като критерии за безопасност
се прилагат нивата за намеса, установени в
Наредбата за аварийно планиране и аварийна
готовност при ядрена и радиационна авария.

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

Чл. 61. (1) Лицензиантът трябва да извършва
периодична оценка на безопасността.
(2) В обхвата на периодичната оценка на
безопасността трябва да се включат като минимум следните области на преглед:
1. характеристиките на площадката, отчетени в проекта, и при необходимост – тяхната
преоценка на основата на получени нови данни
и използвани нови методи;
2. състоянието на физическите и инженерните бариери на съоръжението за управление
на РАО с отчитане на извършените изменения
на КСК, важни за безопасността, ефектите
на стареене и други ефекти, които оказват
влияние на безопасността;
3. съществуващите аналитични методи за
анализ на безопасността и приложимите нови
изисквания по безопасност;
4. експлоатационният опит и ефективността
на обратната връзка в разглеждания период;
5. организацията на експлоатация;
6. показателите на безопасност и ефективността на управление на безопасността и на
качеството;
7. количеството, нивата на обучение и
квалификацията на персонала;
8. критериите за приемане и всеки един
случай на отклонение на съхраняваните опаковки РАО от тези критерии;
9. аварийната готовност;
10. радиологичното въздействие на съоръжението върху околната среда.
(3) Периодичната оценка на безопасността
трябва да е изпълнена по систематична и
документирана методология, която включва
детерминистични, и където е приложимо, вероятностни методи. Заключенията трябва да
обосновават практически възможните мерки
за подобрения, като се отчитат взаимните
връзки между установените отклонения.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Аварийни условия“ са отклоненията от
нормалната експлоатация, по-тежки от очакваните експлоатационни събития, включително
проектните аварии и надпроектните аварии.
2. „Бариера“ е всяка физическа (инженерна
или естествена) преграда, която предотвратява или възпрепятства разпространението на
радиоактивни вещества и предпазва РАО от
вътрешни и външни неблагоприятни въздействия, както и защита от йонизиращи лъчения.
3. „Верифициране“ е процесът по определяне дали качеството или характеристиките
на даден продукт (като компютърни програми, аналитични методи, модели, процедури
и указания) са такива, както е декларирано,
както е предвидено или както се изисква.
4. „Геоложко погребване“ е разполагането
на РАО в стабилна геоложка формация на
дълбочина неколкостотин метра или повече
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под повърхността с цел да се осигури дългосрочно изолиране на радионуклидите от
биосферата.
5. „Експлоатационни състояния“ са състоянията на нормална експлоатация и очаквани
експлоатационни събития.
6. „Експлоатация“ е цялата дейност, извършвана за постигането на целта, за която
е изградено съоръжението за управление на
РАО, включително изпитвания, поддръжка,
ремонт, проверки по време на работа и други
свързани дейности.
7. „Изхвърляния“ са текущи и очаквани
радиоактивни изхвърляния на радионуклиди, произтичащи от източник, освободени
в рамките на експлоатация на едно ядрено
съоръжение, като газове, аерозоли, течни или
твърди вещества в околната среда.
8. „Кондициониране на РАО“ са дейностите
и операциите, в резултат от които се получава
опаковка РАО, подходяща за манипулиране,
превозване, съхраняване и/или погребване.
Кондиционирането на РАО може да включва: имобилизиране – превръщането на РАО
в твърда форма посредством втвърдяване,
вграждане или капсулиране; опаковане – поместването на РАО в подходящ контейнер; и
допълнително опаковане – поместването на
една или повече опаковки РАО в допълнителен
външен контейнер.
9. „Контейнер“ е вместимост, в която се
разполагат РАО за манипулиране, превозване,
съхраняване и/или погребване, както и външната бариера, защитаваща РАО от външно
вмешателство.
10. „Критерии за приемане на РАО“ са
качествените и количествените критерии, на
които трябва да отговарят РАО, за да бъдат
приети в съоръжението за управление на РАО.
11. „Култура на безопасност“ е съвкупността
от характеристики и нагласи в организациите и
лицата, която показва, че въпросите, свързани
с безопасността и сигурността, имат приоритет и получават необходимото внимание в
съответствие с тяхната значимост.
12. „Надпроектна авария“ е авария, чиито
последствия са по-тежки от проектната авария и за която не са предвидени технически
средства в проекта.
13. „Обработване на РАО“ е всяка дейност,
водеща до промяна на характеристиките на
отпадъка, включително предварително преработване, преработване и кондициониране.
14. „Опаковка РАО“ е продуктът от кондиционирането, който включва формата на
РАО и всички контейнери и вътрешни бариери
(например сорбиращ материал и обшивки) и
е изготвен в съответствие с изискванията за
манипулиране, превозване, съхраняване и/
или погребване.
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15. „Оптимизиране на защитата“ е процесът
на определяне нивото на защита, при което
дозата на облъчване, както и вероятността
и степента на потенциалното облъчване са
на най-ниско разумно достижимо ниво, като
се отчитат икономическите и социалните
фактори.
16. „Осигуряване на качеството“ е функция
от система за управление, която дава увереност, че определените изисквания ще бъдат
изпълнени.
17. „Пасивно безопасно състояние“ е това,
което не изисква преки действия от страна
на оператора или дейности от обратна връзка
от експлоатацията, като се разчита както на
инженерните компоненти и системи, така и на
известните физически и химически величини
на системите.
18. „Периодична оценка на безопасността“
е систематична оценка на безопасността на
съществуващо съоръжение или дейност, провеждана на определен интервал, за определяне
влиянието на натрупващите се ефекти от стареене, извършените изменения, експлоатационния опит и техническите достижения, която
е насочена към осигуряване на високо ниво
на безопасност през срока на експлоатация
на съоръжението и/или дейността.
19. „Повърхностно погребване“ е погреб
ване на РАО в съоръжение, разположено на
повърхността или до няколко десетки метра
под нея, чрез използване на инженерни и/или
природни бариери.
20. „Предварително преработване“ е всяка
или всички дейности, свързани със събиране,
разделяне, променяне на химичния състав и
дезактивация на РАО преди последващото
им преработване.
21. „Предели за безопасност“ са определените в проекта стойности на експлоатационните
параметри, в рамките на които е доказано,
че съоръжението е безопасно.
22. „Предели и условия за експлоатация“ е
съвкупност от правила, определящи пределите
на параметрите, функционалните възможности
и начините на поведение на КСК и персонала, които са утвърдени по определения ред с
цел осигуряване на безопасна експлоатация
на съоръжението.
23. „Преработване“ са дейности, водещи до
промяна на характеристиките на РАО с цел
намаляване на обема, извличане на радионуклиди от РАО и промяна на състава. Такива
дейности са пресоване, изгаряне, калциниране,
претопяване, раздробяване, дезактивация и др.
24. „Проектна авария“ са аварийни условия, за които съоръжението е проектирано
в съответствие с установени критерии към
проекта на съоръжението, така че повреда
на опаковка или друга бариера да не води
до изхвърлянето на радиоактивни вещества
в околната среда над определените граници.
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25. „Разрешени изхвърляния“ са планирано
и контролирано освобождаване в околната среда на течни и/или газообразни радиоактивни
вещества съгласно нормативните изисквания
и условията на лицензията.
26. „Степенуван подход“ е прилагане на
изискванията за ядрена безопасност, които са
в съответствие с експлоатационните характеристики на експлоатационната практика в
ядреното съоръжение.
27. „Съоръжение за погребване на РАО“
е всяко съоръжение или инсталация, чието
основно предназначение е погребване на радиоактивни отпадъци.
28. „Форма на РАО“ е физично и химично
състояние на РАО след преработване и/или
кондициониране преди опаковане. Формата
на РАО е компонент на опаковката РАО.
29. „Функция на безопасност“ е специфичната цел, която трябва да се постигне за осигуряване на безопасността. Главните функции
на безопасност на съоръжение за управление
на РАО са изолиране на РАО и задържане на
радиоактивните вещества.
30. „Характеризиране на РАО“ е определяне
на физичните, химичните и радиационните
свойства на РАО с цел установяване на необходимостта от последващото им обработване
или на пригодността им за последващо манипулиране, обработване, съхраняване или
погребване.
§ 2. (1) С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2011/70/Евратом на Съвета
от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на
Общността за отговорно и безопасно управ
ление на отработено гориво и радиоактивни
отпадъци (ОВ, L 199/48 от 2.08.2011 г.).
(2) На всеки три години председателят на
АЯР изготвя доклад относно изпълнението
на изискванията на директивата по ал. 1 и
го съгласува с министъра на икономиката и
енергетиката по отношение на стратегията
по чл. 74 ЗБИЯЕ. Докладът се представя на
Европейската комисия. Конкретните срокове
се определят в съответствие със сроковете за
провеждане на съвещания за разглеждане на
докладите, представени съгласно Единната
конвенция за безопасност при управление
на отработено гориво и за безопасност при
управление на РАО.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 26, ал. 2 от Закона за безопасно използване
на ядрената енергия.
§ 4. В срок до две години от влизането в
сила на наредбата лицензиантите трябва да
приведат експлоатацията на съществуващите
съоръжения и системите си за управление в
съответствие с изискванията на наредбата.
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§ 5. (1) Държавата носи крайната отговорност за безопасното и отговорно погребване на
РАО, включително на страничните продукти,
когато РАО бъдат изпратени за преработване
в друга държава.
(2) Радиоактивните отпадъци, генерирани
в Република България, се погребват на българска територия, освен при влязло в сила
споразумение за използване на съоръжение
за погребване на РАО в друга държава. Това
съоръжение трябва да отговаря на установените от комисията критерии в съответствие
с член 16, параграф 2 от Директива 2006/117/
Евратом.
(3) Република България уведомява комисията за съдържанието на всяко споразумение
по ал. 2 и осигурява, че:
1. държавата по местоназначение е сключила с Общността споразумение за управление
на РАО или е страна по Единната конвенция
за безопасност при управление на отработено
гориво и за безопасност при управление на
радиоактивни отпадъци;
2. държавата по местоназначение има програми за управление и погребване на РАО,
насочени към постигането на високо ниво на
безопасност, които са равностойни на установените с настоящата наредба, и
3. съоръжението за погребване, в което
се изпращат РАО, е получило разрешение за
приемане на изпращаните РАО, въведено е
в експлоатация преди тяхното изпращане и
се управлява в съответствие с нормативните
изисквания на държавата по местоназначение.
§ 6. Министърът на икономиката и енергетиката уведомява Европейската комисия
при всяка значима промяна на стратегията
по чл. 74 ЗБИЯЕ.
§ 7. (1) Председателят на АЯР дава указания за прилагането на наредбата и издава
ръководства, методики и други документи за
нейното прилагане.
(2) Министърът на икономиката и енергетиката дава указания по отношение на
националната стратегия, приета на основание
чл. 73 ЗБИЯЕ.

1. В чл. 24:
а) досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Системите за разделно събиране на
отпадъци от опаковки, организирани от организациите по оползотворяване, съответно
от кметовете на общини, включват най-малко
следните елементи:“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Чувалите за разделно събиране не заместват елементите на системите за разделно
събиране по ал. 1 и чрез тях не се изпълняват изискванията за обхванато население по
чл. 23, ал. 1 съгласно ал. 1, т. 1.“
2. В чл. 27, ал. 4 се създават т. 6 и 7:
„6. количествата предадени за рециклиране отпадъци от опаковки по видове през
предходната година;
7. рециклиращите предприятия, на които
са предадени отпадъците по т. 6.“
3. В чл. 29 ал. 2 се изменя така:
„(2) Пазарният дял на организациите по
оползотворяване се изчислява на четиримесечие съгласно § 1, т. 22 от допълнителните
разпоредби. Информацията, необходима за
изчисляването на пазарния дял, се предоставя
писмено от организациите по оползотворяване
на министъра на околната среда и водите в
срок до 15-о число на месеца след изтичане
на четиримесечието (до 15 януари, 15 май и
15 септември). Всяка организация предоставя
информация за представляваните опаковки
за последните 12 месеца по месеци и общо.“
4. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) точка 22 се изменя така:
„22. „Пазарен дял по чл. 29“ е съотношен ие т о меж д у кол и чес т во т о опа ковк и,
декларирани към всяка от организациите по
оползотворяване на отпадъци от опаковки
за последните дванадесет месеца, и общото
количество опаковки, декларирани към всички организации по оползотворяване за броя
месеци присъствие на пазара.
Пазарният дял се изчислява по формулата:
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където:
ПД е пазарният дял, %;
ПО – представляваните опаковки от организацията за последните 12 месеца;
ООП1 – N – организациите по оползотворяване, които са оперирали през последните
12 месеца, и организациите, които притежават
разрешение в този период.
Пазарният дял се изчислява към края на
всяко четиримесечие в годината (към края
на април, август и декември).
Пазарният дял се изчислява, като сумата
от количеството опаковки, декларирани към
всяка от действащите към момента организации по оползотворяване през последните

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186
ОТ 23 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с Постановление
№ 271 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ,
бр. 85 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:

ПО ООП1
ПД ООП1 = ___________________________________ × 100,
(ПО ООП1 + ... + ПО ООПN)
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12 месеца, се раздели на общото количество
опаковки, декларирани към всички организации, осъществявали дейност през този период.
Данните за декларираните количест ва опаковки към организациите, които са прекратили
дейност, се вземат от последните подадени
справки по чл. 29, ал. 2. При липса на такава
информация количеството на декл арираните
опаковки към тези организации се изчислява
средноаритметично за всеки месец въз основа на декларираните годишни количества от
приложение № 8 към чл. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 62,
ал. 1, т. 1 и се умножава по броя месеци, през
които организацията е присъствала на пазара.“;
бб) точка 33 се изменя така:
„33. „Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки“ е конкретният начин на
организация на събирането на отпадъци от
опаковки, който включва най-малко следните
елементи: съдове за разделно събиране, поставени на улиците; събиране в съдове, поставени
при домове; събиране в съдове, поставени в
места на продажба; транспортни средства, необходими за тяхното обслужване, и площадки
и съоръжения за предварително третиране
със заявен и доказан капацитет (техника и
персонал) и производителност, обезпечаваща
преработката на количествата разделно събрани отпадъци от опаковки. Като допълнителен
елемент системата може да включва и чували
за разделно събиране с ежедневно или периодично организирано събиране от тротоара.
Системата за разделно събиране на отпадъци
от опаковки, организирана от лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, включва
най-малко следните елементи: съдове и/или
чували за разделно събиране, разположени на
мястото на продажбата, транспортни средства,
необходими за тяхното обслужване, и площадки и съоръжения за предварително третиране
със заявен и доказан капацитет (техника и
персонал) и производителност, обезпечаваща
преработката на количествата разделно събрани
отпадъци от опаковки.“;
б) в § 2 след думите „отпадъците от опаковки“ се добавя „и транспонира Директива
2013/2/ЕС от 7 февруари 2013 г. за изменение
на приложение I към Директива 94/62/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ, L
37, 8.02.2013 г.)“.
5. Приложение № 9 към § 1, т. 15.2 от
допълнителните разпоредби се изменя така:
„Приложение № 9
към § 1, т. 15.2
от допълнителните разпоредби
Обяснителни примери за критериите, посочени в § 1, т. 15.2 от допълнителните разпоредби:
Обяснителни примери за критерий по т. 15.2,
буква „а“
Опаковка
Кутии за сладки
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Тънка опаковка около кутия за CD
Пощенски пликове за каталози и списания
(със списанието)
Подложки за сладкиш, продавани заедно със
сладкиша
Ролки, тръби и цилиндрични вложки, около
които се навиват гъвкави материали (например
пластмасово фолио, алуминий, хартия), с изключение на ролки, тръби и цилиндрични вложки,
които са част от машини за производство и не
се използват при представянето на продукта за
продажба
Саксии за цветя, които са предназначени да
бъдат използвани единствено при продажбата и
транспортирането на растението, а не по време
на целия му жизнен цикъл
Стъклени шишенца за инжекционни разтвори
Шпиндели за CD (които се продават заедно
с компактдисковете и не са предназначени да
бъдат използвани за тяхното съхранение)
Закачалки за дрехи (продавани с дрехите)
Кибритени кутии
Стерилни преградни системи (пликове, пос
тавки и материали, необходими за запазване на
стерилността на продукта)
Капсули за машини за напитки (например
кафе, какао, мляко), които след употреба остават празни
Стоманени бутилки за многократно пълнене,
използвани за различни видове газ, с изключение
на пожарогасители
Артикули, които не са опаковки
Саксии за цветя, които са предназначени да
бъдат използвани по време на целия жизнен
цикъл на растението
Кутии за инструменти
Пакетчета за чай
Восъчни обвивки около сирене
Обвивки на колбаси
Закачалки за дрехи (продавани самостоятелно)
Капсули за машини за кафе, пликове за кафе
от фолио, торбички за кафе от филтърна хартия,
които се изхвърлят заедно с използваното кафе
Касети за принтер
Кутии за CD, DVD и видеокасети (продавани
заедно със CD-, DVD- или видеоносители)
Шпиндели за CD (които се продават самостоятелно и са предназначени да бъдат използвани
за съхранение)
Водоразтворими пликове за детергенти
Надгробни светилници (чашкообразни пос
тавки за свещи)
Механична мелница (вградена в съд за многократно пълнене, например мелнички за пипер
за многократно пълнене)
Обяснителни примери за критерий по т. 15.2,
буква „б“
Опаковки, ако са предназначени и предвидени
за пълнене на мястото на продажба
Хартиени или найлонови торбички
Чинии и чаши за еднократна употреба
Пластмасово прилепващо фолио за опаковка
на храна (cling film)
Пликчета за сандвичи
Алуминиево фолио
Пластмасово фолио за почистени дрехи в
обществени перални
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Артикули, които не са опаковки
Бъркалки
Прибори за хранене за еднократна употреба
Опаковъчна хартия (продавана самостоятелно)
Хартиени форми за печене на тестени изделия
(продавани празни)
Подложки за сладкиш, продавани без сладкиша
Обяснителни примери за критерий по т. 15.2,
буква „в“
Опаковка
Етикети, които са закачени директно или са
прикрепени към продукта
Части от опаковки
Четки от спирала за очи, които са част от
капачката на кутия
Залепващи се етикети, които са прикрепени
към друг елемент на опаковката
Книговезки телени скоби
Пластмасови калъфи
Дозатор, който е част от капачката на контейнер с детергент
Механична мелница (вградена в съд за еднократна употреба, напълнен с продукт, например
мелнички за пипер за еднократна употреба)
Артикули, които не са опаковки
Етикети за радиочестотна идентификация
(RFID tags).“

§ 2. В Наредбата за вида, размера и реда
за налагане на санкции при увреждане или
при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на
определените емисионни норми и ограничения, приета с Постановление № 247 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 70
от 2011 г.; изм., бр. 3 от 2012 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 3 думите „чл. 64, ал. 1, т. 1
и“ се заличават.
2. В чл. 9, ал. 1 думата „утвърден“ се заличава.
3. В чл. 10:
а) в ал. 1 думите „утвърден от директора
на РИОСВ доклад“ се заменят с „доклада“;
б) в ал. 2 думата „утвърждаване“ се заменя
с „получаване“.
4. В чл. 12:
а) в ал. 2 думите „утвърдения годишен
доклад“ се заменят с „доклада“;
б) в ал. 3 думите „утвърдения доклад“ се
заменят с „доклада“.
5. В § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба
думите „утвърждаване на доклада“ се заменят
с „получаване в РИОСВ на доклада“.
6. В приложение № 2 към чл. 20, ал. 3
т. 2.3.1 се изменя така:
„2.3.1. в общия случай – по следната формула:
n

A =∑

i=l

m

∑ Г ij . (K max ij – K нi ) . T.Ci .3,6.10 -3 ,
j=l

където:
А е размерът на санкцията в левове за
периода, за който се налага (една календарна
година);
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К maxij – всяка j-та средночасова или половинчасова средна стойност на концентрацията
на i-тото вредно вещество (замърсител) в
отпадъчните газове (в mg/Nm 3), която е над
установената НДЕ;
К нi – нормата за допустими емисии за съответното i-то вредно вещество (замърсител)
в отпадъчните газове (в mg/Nm 3);
Г ij – всяка j-та средночасова или половинчасова средна стойност на количеството на
изпусканите в атмосферния въздух отпадъчни
газове (в Nm 3/s) за съответното i-то вредно
вещество, за която се отнася съответната К maxij;
Т = 0,5 – времето за определяне на една
половинчасова средна стойност (в h);
Т = 1,0 – времето за определяне на една
средночасова стойност (в h);
С i – единичният размер на санкцията за
i-тото вредно вещество (в лв./kg);
j = 1, 2, ..., m – броят на средночасовите или
половинчасовите средни стойности през една
календарна година, за които за съответния
i-ти замърсител е установена емисия над НДЕ;
i = 1, 2, ..., n – броят вредни вещества
(замърсители).“
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за норми за допустими
емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах,
изпускани в атмосферата от големи горивни
инсталации, приета с Постановление № 354
на Министерския съвет от 2012 г., (ДВ, бр. 2
от 2013 г.), се създават § 5 и 6:
„§ 5. Нормите на допустими емисии по
приложение І, част 1 се прилагат за инсталациите по чл. 5, ал. 1 от 1 януари 2016 г.
§ 6. Нормите на допустими емисии по
приложение І, част 2 се прилагат за инсталациите по чл. 5, ал. 2 от 1 януари 2016 г.“
§ 4. В Наредбата за определяне на реда и
размера за заплащане на продуктова такса
за продукти, след употребата на които се
образуват масово разпространени отпадъци,
приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г., бр. 69
и 85 от 2010 г., бр. 29 от 2011 г., бр. 47 и 75 от
2012 г.; Решение № 9028 на Върховния административен съд от 2012 г. – бр. 87 от 2012 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 21 ал. 1 се отменя.
2. Приложение № 20 към чл. 21, ал. 1 се
отменя.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МОРСКА ТРУДОВА КОНВЕНЦИЯ,
2006 г., на Международната
организация на труда

(Приета от Конференцията на Деветдесет и
четвъртата є сесия, Женева, февруари 2006 г.)
(Ратифицирана със закон, приет от 40-ото
Народно събрание на 27 май 2009 г. – ДВ,
бр. 42 от 2009 г. В сила от 20 август 2013 г.)
Преамбюл
Генералната конференция на Международната организация на труда,
Свикана от Административния съвет на
Международното бюро по труда в Женева и
започнала своята Деветдесет и четвърта сесия
на 7 февруари 2006 г., и
В желанието си да създаде единен последователен нормативен акт, който да обхваща в
себе си, доколкото е възможно, всички съвременни норми на съществуващите международни морски трудови конвенции и препоръки,
както и основните принципи, установени в
други международни трудови конвенции, и
в частност:
– Конвенция № 29 относно принудителния труд, 1930 г.;
– Конвенция № 87 за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално
организиране, 1948 г.;
– Конвенция № 98 за правото на организиране и колективно договаряне, 1949 г.;
– Конвенци я № 100 за равенството в
заплащането, 1951 г.;
– Конвенция № 105 относно премахването
на принудителния труд, 1957 г.;
– Конвенция № 111 относно дискриминацията в областта на труда и професиите,
1958 г.;
– Конвенция № 138 относно минималната
възраст за приемане на работа, 1973 г.;
– Конвенция № 182 относно забраната и
незабавни действия за ликвидирането
на най-тежките форми на детски труд;
Взимайки предвид основния мандат на Организацията, който е да насърчава достойните
условия на труд, и
Припомняйки Декларацията за основните
принципи и права на работа на Международната организация на труда от 1998 г., и
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Отчитайки също, че статутът на моряците
се урежда от разпоредбите и на други нормативни актове на Международната организация на труда и че те имат права, които са
установени като основни права и свободи,
приложими за всички лица, и
Считайки, че предвид глобалната същност
на корабоплавателната индустрия моряците
имат нужда от специална защита, и
Отчитайки също международните норми
за безопасността на корабите, сигурността на
хората и качественото управление на корабите
на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
(SOLAS), както е изменена, Конвенцията за
международните правила за предотвратяването на сблъскване на море, 1972 г., както е
изменена, и изискванията за обучение и компетентност на моряците на Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците,
1978 г., както е изменена, и
Припомняйки, че Конвенцията на ООН по
морско право, 1982 г., установяваща общата
правна рамка, в която трябва да се извършват всички дейности в океаните и моретата,
е от стратегическо значение като основа за
националните, регионалните и глобалните
действия и сътрудничество в морския сектор
и че нейната цялост трябва да бъде запазена,
Припомняйки, че член 94 на Конвенцията
на ООН по морско право, 1982 г., урежда правата и задълженията на държавата, под чието
знаме плава корабът, по отношение на, inter
alia, условията на труд, окомплектоването на
екипажи и социалните въпроси на корабите,
плаващи под нейно знаме, и
Припомняйки алинея 8 на член 19 от
Устава на Международната организация на
труда, който постановява, че приемането на
конвенция или препоръка от Конференцията
или ратификацията на конвенция от някоя от
държавите-членки в никакъв случай не може
да засегне закон, решение, обичай или споразумение, които осигуряват на съответните
работници по-благоприятни условия от предвидените в конвенцията или препоръката, и
Убедена, че новият нормативен акт трябва
да бъде разработен, така че да бъде приет
от възможно най-голям брой правителства,
корабособственици и моряци, посветени на
принципите на достойния труд, да бъде лесен
за осъвременяване и да води до ефективно
приложение и изпълнение, и
След като взе решение за приемане на
определени предложения за реализацията на
такъв нормативен акт, което е единствената
точка от дневния ред на Сесията, и
След като определи, че тези предложения ще
приемат формата на международна конвенция;
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Днес, 23 февруари две хиляди и шеста
година, приема следната конвенция, която
може да бъде наричана Морска трудова конвенция, 2006 г.
Общи задължения
Член I
1. Всяка държава-членка, която ратифицира тази конвенция, се задължава да
приложи изцяло нейните разпоредби
по начина, указан в член VI, за да се
гарантира правото на достоен труд на
всички работници.
2. Страните-членки ще си сътрудничат
помежду си с цел ефективното прилагане и изпълнение на тази конвенция.
Определения и обхват на приложение
Член II
1.
(а)

(b)
(c)

(d)
(е)

(f)

(g)

За целите на тази конвенция и доколкото
не е предвидено друго в конкретните
разпоредби, терминът:
компетентна власт означава министъра, правителствен орган или други
власти, които имат компетенциите да
издават и прилагат правила, заповеди
или други инструкции, имащи силата на
закон по отношение на съдържанието
на съответните разпоредби;
декларация за съответствие с Морската
трудова конвенция означава декларацията, описана в Правило 5.1.3;
брутен тонаж означава брутния тонаж,
изчислен в съответствие с разпоредбите
за измерване на тонажа, които се съдържат в Приложение I на Международната
конвенция за измерване на тонажа на
корабите, 1969 г., или в някоя заместваща конвенция; брутният тонаж за кораби
според временната схема за измерване
на тонажа, приета от Международната
морска организация, ще представлява
брутния тонаж в колонката „Забележки“ (REMARKS) на Международното
мерително свидетелство (1969 г.);
Морско трудово свидетелство означава
свидетелството, описано в Правило
5.1.3;
изисквания на тази конвенция се отнасят
за изискванията в членовете и в Правилата и в Част А на Кодекса на тази
конвенция;
моряк означава всяко лице, което е наето
или ангажирано или работи в каквото
и да е качество на борда на кораб, за
което се прилага тази конвенция;
трудовият договор на моряците включва
както договора за наемане на работа,
така и клаузите по договора;
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(h) служби по набирането и настаняването
на работа на моряци означава всяко
лице, компания, институция, агенция
или друга организация в обществения
или частния сектор, които се занимават
с набирането на моряци от името на
корабособственици или настаняване
на работа на моряци при корабособственици;
(i) кораб означава всеки кораб, който не
плава изк лючително във вът решни
води или близко прилежащи води, или
защитени води или зони, в които се
прилагат пристанищни правила;
(j) корабособственик означава собственика
на кораба или всяка друга организация
или лице, като например мениджър,
агент или беърбоут чартьор, което е
поело отговорността за оперирането
на кораба от собственика и което при
поемането на такава отговорност се
е съгласило да поеме задълженията и
отговорностите, наложени на корабособствениците в съответствие с тази
конвенция, без значение дали друга
организация или лица изпълняват някои
от задълженията и отговорностите от
името на корабособственика.
2. Освен ако изрично не е предвидено
друго, тази конвенция се отнася за
всички моряци.
3. В случай на съмнение, дали определени
категории лица следва да се считат за
моряци по смисъла на тази конвенция,
въпросът се разрешава от компетентната власт на съответната държава след
консултации със съответните организации на корабособствениците и на
моряците.
4. Освен ако изрично не е предвидено
друго, тази конвенция се прилага за
всички кораби, държавна или частна
собственост, които по принцип са предназначени за извършване на морски
превози с търговска цел, с изключение
на кораби, предназначени за риболов
или подобни дейности, както и кораби с традиционна конструкция като
плоскодънни лодки и платноходи. Тази
конвенция не се прилага за военни
кораби и спомагателни военни кораби.
5. В случай на съмнение дали конвенцията
се прилага по отношение на даден кораб
или определена категория кораби, въпросът се разрешава от компетентната
власт на съответната държава след консултации със съответните организации
на корабособствениците и на моряците.
6. Когато компетентната власт определи,
че в даден момент прилагането на някои елементи от Кодекса, упоменати в
член VI, алинея 1, спрямо кораб или
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определена категория кораби, плаващи
под знамето на държава-членка, не би
било разумно или възможно, съответните разпоредби от Кодекс а няма да се
прилагат при положение, че въпросната
материя е уредена по различен начин
в националното законодателство или
колективни договори или чрез други
мерк и. Подобно решен ие може да
бъде взето само след консултации със
съответните организации на корабособствениците и на моряците и само
по отношение на корабите с брутен
тонаж, по-малък от 200 тона, които не
осъществяват международни плавания.
7. Всички решения, взети от държавач ленка по о т ношен ие п ри ла га нет о
на алинеи 3, 5 или 6 на този член, се
съобщават на генералния директор на
Международното бюро по труда, който
уведомява членовете на Организацията.
8. Освен ако изрично не е предвидено
друго, всяко позоваване на тази конвенция представлява едновременно и
позоваване на Правилата и Кодекса.
Основни права и принципи
Член III
Всяка държава-членка трябва да се увери,
че разпоредбите на нейното законодателство
зачитат в контекста на тази конвенция основните права на:
(а) свободата на сдружение и ефективното
признаване на правото на колективно
договаряне;
(b) премахването на всичк и форми на
принудителен или задължителен труд;
(c) ефективното ликвидиране на детския
труд;
(d) премахването на дискриминацията по
отношение на заетостта и професиите.
Заетост и социални права на моряците
Член IV
1.

Всеки моряк има право на безопасно
и сигурно работно място, което да отговаря на нормите за безопасност.
2. Всеки моряк има право на справедливи
условия на заетост.
3. Всеки моряк има право на достойни
условия на работа и живот на борда
на кораба.
4. Всеки моряк има право на здравеопазване, медицинско обслужване, мерки
за неговото благосъстояние и други
форми на социално осигуряване.
5. Всяка държава-членка обезпечава в
рамките на своята юрисдикция пълното
зачитане на трудовите и социалните права на моряците, посочени в предходните
алинеи на този член, в съответствие с
изискванията на тази конвенция. Ако
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в конвенцията не е установено друго,
зачитането на тези права може да бъде
постигнато чрез актове на националното законодателство, чрез приложими
колективни трудови договори или чрез
други мерки или в практиката.
Отговорности по приложението
и изпълнението
Член V
1.

Всяка държава-членка прилага и въвежда в сила законодателство или други
мерки, които е приела, за да изпълни
задълженията си по тази конвенция по
отношение на корабите и моряците под
нейна юрисдикция.
2. Всяка държава-членка упражнява ефективно своята юрисдикция и контрол
над корабите, които плават под нейно
знаме, като създава система, която да
осигури съответствие с изискванията на
тази конвенция, включително редовни
проверки, доклади, мониторинг и мерки
по съдебен ред съгласно приложимите
закони.
3. Всяка държава-членка гарантира, че
кораби т е, кои т о п ла ват под ней но
знаме, притежават Морско т рудово
свидетелство и Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция в
съответствие с изискванията на тази
конвенция.
4. Всеки кораб, за който тази конвенция е
приложима, в съответствие с международното право може да бъде проверен
от държава-членка, различна от тази,
под чието знаме плава, при посещение
на нейно пристанище, за да се определи
дали корабът съответства на изискванията на тази конвенция.
5. Всяка държава-членка ефективно упражнява своята юрисдикция и контрол
над службите по набиране и настаняване на работа на моряци, установени
на нейна територия.
6. Всяка държава-членка забранява нарушаването на изискванията на тази
конвенция, установява, в съответствие
с международното право, санкции или
изисква коригиращи мерки съгласно
своето законодателство, които да са
достатъчни, за да предотвратят подобни
нарушения.
7. Всяка държава-членка изпълнява своите задължения, произтичащи от тази
конвенция, по начин, който не позволява на корабите, плаващи под знаме
на държави, които не са ратифицирали
тази конвенция, да получават по-благоприятно третиране от тези, които
плават под знаме на държави, които
са я ратифицирали.
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Правила и части А и В на Кодекса
Член VI
1.

2.

3.

4.

(а)

(b)

Правилата и разпоредбите на Част А
на Кодекса са задължителни. Разпоредбите на Част В на Кодекса не са
задължителни.
Всяка държава-членка се задължава да
зачита правата и принципите, изложени
в Правилата, и да прилага всяко Правило по начина, посочен в съответните
разпоредби на Част А на Кодекса. В
допълнение държавата-членка трябва
да обръща необходимото внимание на
изпълнението на отговорностите си по
начина, предвиден в Част В на Кодекса.
Освен ако в тази конвенция изрично
не е предвидено друго, държава-членка, която не е в състояние да прилага
п ра вата и п ри н ц и п и т е по нач и на,
установен в Част А на Кодекса, може
да прилага Част А чрез разпоредби на
своето законодателство или други мерки, които са равносилни по същество
на разпоредбите на Част А.
В контекста на тази конвенция единствено за целите на алинея 3 на този член
всеки закон, разпоредба, колективен
договор или друга мярка за прилагане
се счита за равносилна по същество,
ако държавата-членка гарантира, че тя:
води до пълното постигане на общата
идея и цел на разпоредбата или разпоредбите на Част А на съответния
Кодекс; и
изпълнява разпоредбата или разпоредбите на Част А на съответния Кодекс.

Консултации с организациите на корабо
собствениците и на моряците
Член VII
В случай че не съществуват представителни организации на корабособствениците
и на моряците в дадена държава, всяко дерогиране, освобождаване или друго гъвкаво
прилагане на тази конвенция, за които се
изискват консултации с организациите на
корабособствениците и на моряците, може
да бъде предприето от тази държава-членка
единствено след консултации с Комитета,
посочен в член XIII.
Влизане в сила
Член VIII
1.

Официалните ратификации на тази
конвенция се съобщават на генералния
директор на Международното бюро по
труда за регистрация.
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2. Тази конвенция е обвързваща само за
тези държави – членки на Международната организация на труда, чиито
ратификации са регистрирани от генералния директор.
3. Тази конвенция влиза в сила 12 месеца
след датата, на която са били регистрирани ратификациите на най-малко 30
държави-членки, чийто обединен търговски флот съставлява 33 процента от
брутния тонаж на световния търговски
флот.
4. След това тази конвенция влиза в сила
за всяка държава-членка 12 месеца след
датата, на която е регистрирана нейната
ратификация.
Денонсиране
Член IX
1.

Всяка държава-членка, ратифицирала
тази конвенция, може да я денонсира
след изтичането на период от десет
години от датата на първоначалното
є влизане в сила с акт, отправен до
генералния директор на Международното бюро по труда за регистриране.
Такова денонсиране не влиза в сила
преди изтичането на една година след
датата на регистрирането.
2. Всяка държава-членка, която в рамките на една година след изтичането
на десетгодишния период, посочен в
алинея 1 на този член, не е упражнила
правото си на денонсиране, както това
е предвидено в този член, ще остане
обвързана за следващ десетгодишен
период, след което може да денонсира
тази конвенция при изтичането на всеки
десетгодишен период по реда, предвиден
в този член.
Резултат от влизането в сила
Член X
Тази конвенция ревизира следните конвенции:
Конвенци я № 7 относно минима лната
възраст за приемане на работа (морски труд),
1920 г.
Конвенция № 8 относно обезщетенията
при безработица (корабокрушение), 1920 г.
Конвенция № 9 относно настаняването на
работа на моряците, 1920 г.
Конвенция № 16 относно медицинския
преглед на младежите (морски труд), 1921 г.
Конвенция № 22 за договора за наемане
на работа на моряците, 1926 г.
Конвенция № 23 за репатрирането на моряците, 1926 г.
Конвенция № 53 относно свидетелствата за
правоспособност на офицерите, 1936 г.
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Конвенция № 54 относно платените отпуски
(морски труд), 1936 г.
Конвенция № 55 относно задълженията на
корабопритежателя при болест или злополука
на моряците, 1936 г.
Конвенция № 56 относно осигуровка за
болест на моряците, 1936 г.
Конвенция № 57 относно работното време
и окомплектоването на корабите с екипаж,
1936 г.
Конвенция № 58 относно минималната
възраст за наемане на работа (морски труд),
ревизирана, 1936 г.
Конвенция № 68 относно прехраната и
сервирането (екипажи на кораби), 1946 г.
Конвенция № 69 относно свидетелството за
професионална правоспособност на готвачите
на кораби, 1946 г.
Конвенция № 70 относно социалното осигуряване на моряците, 1946 г.
Конвенция № 71 относно пенсиите на моряците, 1946 г.
Конвенция № 72 относно платения отпуск
на моряците, 1946 г.
Конвенция № 73 относно медицинския
преглед на моряците, 1946 г.
Конвенция № 74 относно освидетелстването
на моряците, 1946 г.
Конвенция № 75 относно настаняването
на екипажа, 1946 г.
Конвенция № 76 относно заплащането,
работното време и окомплектоването на корабите с екипаж, 1946 г.
Конвенция № 91 относно платения отпуск
на моряците (ревизирана), 1949 г.
Конвенция № 92 относно настаняването
на екипажа (ревизирана), 1949 г.
Конвенция № 93 относно заплащането,
работното време и окомплектоването на корабите с екипаж (ревизирана), 1949 г.
Конвенция № 109 относно заплащането,
работното време и окомплектоването на корабите с екипаж (ревизирана), 1958 г.
Конвенция № 133 относно настаняването на
екипажа (допълнителни разпоредби), 1970 г.
Конвенция № 134 за предотвратяването на
злополуки на море, 1970 г.
Конвенция № 145 относно продължителността на стажа на моряците, 1976 г.
Конвенция № 146 на Международната организация на труда, отнасяща се за платения
годишен отпуск на моряците, 1976 г.
Конвенц и я № 147 на Меж д у народната
организация на труда относно търговското
корабоплаване (минимални норми), 1976 г.
Протокол от 1996 г. към Конвенция № 147
на Международната организация на труда
относно търговското корабоплаване (минимални норми), 1976 г.
Конвенция № 163 относно благосъстоянието на моряците на море и в пристанищата,
1987 г.
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Конвенция № 164 на Международната организация на труда относно защитата на здравето
и медицинските грижи за моряците, 1987 г.
Конвенци я № 165 относно социа лното
осигуряване на моряците (ревизирана), 1987 г.
Конвенция № 166 относно репатрирането
на моряците, 1987 г.
Конвенц и я № 178 на Меж д у народната
организация на труда относно инспекцията
на условията на труда и живот на моряците,
1996 г.
Конвенция № 179 на Международната организация на труда, отнасяща се за набирането
и назначаването на моряци.
Конвенция № 180 на Международната организация на труда относно работното време
на моряците и окомплектоване на корабите
с екипажи.
Функции на депозитаря
Член XI
1.

Генералният директор на Международното бюро по труда уведомява всички
държави – членки на Международната
организация на труда, за регистрирането
на всички ратификации, одобрения и
денонсирания на тази конвенция.
2. Когато посочените в алинея 3 на член
VIII условия са изпълнени, генералният
директор уведомява държавите – членки на Организацията, за датата, на
която конвенцията влиза в сила.
Член XII
Генералният директор на Международното
бюро по труда съобщава пълните подробности
за всички актове на ратификация, одобрение
и денонсиране, регистрирани от него в съответствие с тази конвенция, на генералния
секретар на Организацията на обединените
нации с цел да се регистрират в съответствие
с разпоредбите на член 102 от Устава на Организацията на обединените нации.
Специална тристранна комисия
Член XIII
1.

Административният съвет на Международното бюро по труда следи постоянно
за прилагането на тази конвенция чрез
специално създадения от него Комитет
с компетенции в областта на морските
трудови норми.
2. За разглеждане на въпроси в съответствие с тази конвенция Комитетът се
състои от двама представители, определени от правителство на всяка държавачленка, ратифицирала конвенцията, и
представителите на корабособствениците и моряците, посочени от Административния съвет, след консултации
със Смесената морска комисия.
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3.

Представителите на правителствата на
държавите-членки, които не са ратифицирали тази конвенция, могат да участват в Комитета, но нямат право на глас
по никой от въпросите, разглеждани в
съответствие с тази конвенция. Административният съвет може да покани
други организации или институции за
участие с наблюдатели в Комитета.
4. Гласовете на всеки представител на
корабособствениците и на моряците
в Комитета се претеглят по начин,
който гарантира, че всяка от групите
на корабособствениците и на моряците
поотделно има половината от гласовете
на общия брой на присъстващите на
конкретната среща и имащи право на
глас правителства.
Изменения на конвенцията
Член XIV
1.

Генералната конференция на Международната организация на труда може
да приеме изменения на всяка разпоредба на тази конвенция в рамките на
член 19 от Устава на Международната
организация на труда и на правилата
и процедурите на Организацията за
приемане на конвенции. Изменения на
Кодекса могат да се приемат, следвайки
и процедурите в член XV.
2. Текстът на изменението се предоставя
за ратификация на държавите-членки,
чиито ратификации на тази конвенция
са регистрирани преди приемането на
това изменение.
3. Текстът на конвенцията, както е изменена, се съобщава на другите държави – членки на Организацията, за
ратификация в съответствие с член 19
на Устава.
4. Едно изменение се счита за прието на
датата, на която са регистрирани ратификациите на това изменение, или
на конвенцията, както е изменена, в
зависимост от случая, на най-малко
30 държави-членки, чийто обединен
търговски флот съставлява най-малко
33 процента от брутния тонаж на световния търговски флот.
5. Изменение, прието в рамките на член
19 на Устава, е обвързващо само за тези
държави – членки на Организацията,
чиито ратификации са регистрирани
от генералния директор на Международното бюро по труда.
6. За всяка държава-членка, посочена в
алинея 2 на този член, изменението
влиза в сила дванадесет месеца след
датата на приемане, посочена в алинея
4 на този член, или дванадесет месеца
след датата, на която е регистрирана
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ратификацията на изменението от тази
държава, в зависимост от това коя от
двете дати е по-късна.
7. За държавите-членки, посочени в алинея
3 и в съответствие с изискванията на
алинея 9 на този член, конвенцията,
както е изменена, влиза в сила 12 месеца след датата на приемане, посочена
в алинея 4 на този член, или 12 месеца
след датата, на която ратификацията
на конвенцията е била регистрирана,
в зависимост от това коя от двете дати
е по-късна.
8. За тези държави-членки, чиито ратификации на конвенцията са регистрирани
преди приемането на изменението, но
не са ратифицирали изменението, тази
конвенция остава в сила без съответното
изменение.
9. Държава-членка, чиято ратификация
на тази конвенция е регистрирана след
приемане на изменението, но преди
датата, посочена в алинея 4 на този
член, може да уточни в придружаваща
инструмента за ратификация декларация, че ратификацията се отнася за конвенцията без съответното изменение.
Ако ратификацията е придружена от
такава декларация, конвенцията влиза
в сила за съответната държава-членка
12 месеца след датата на регистриране
на ратификацията. Ако инструментът
за ратификация не е придружен от
такава декларация или ратификацията
е регистрирана на или след датата, посочена в алинея 4, конвенцията влиза в
сила за съответната държава-членка 12
месеца след датата на регистриране на
ратификацията и след влизане в сила на
изменението съгласно алинея 7 от този
член и изменението става обвързващо
за съответната държава-членка, освен
ако самото изменение предвижда друго.
Изменения на Кодекса
Член XV
1.

Кодексът може да бъде изменян както
съгласно процедурата, изложена в член
XIV, така и в съответствие с процедурата, изложена в този член, ако изрично
не е предвидено друго.
2. Предложение за изменение на Кодекса
може да бъде отправено до генералния
директор на Международното бюро по
труда от правителството на всяка от
държавите – членки на Организацията,
както и от групата на представителите
на корабособствениците или от групата
на представителите на моряците, назначени в Комисията, описана в член
XIII. Предложеното от дадено правителство изменение следва да е предло-
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жено или подкрепено от най-малко 5
правителства, които са ратифицирали
конвенцията, или от групата на корабособствениците или на моряците,
упоменати в тази алинея.
Генералният директор, след като се
увери, че предложението за изменение
отговаря на изискванията на алинея
2 на този член, незабавно свежда до
знанието на всички държави – членки
на Организацията, това предложение
заедно с всички считани за необходими
коментари и бележки и ги приканва в
срок от шест месеца или друг подобен
срок (но не по-малък от три месеца и не
по-голям от девет месеца), определен от
Административния съвет, да представят
своите забележки и предложения във
връзка с това предложение.
След изтичане на посочения в алинея
3 на този член срок предложеното изменение заедно с кратко описание на
забележките и предложенията, направени в съответствие с разпоредбите на
същата алинея, се предават за разглеждане от Комисията на нейно заседание.
Изменението се счита за прието от
Комисията, ако:
на заседанието, на което се разглежда
предложението, присъстват най-малко
половината от държавите-членки, ратифицирали тази конвенция; и
мнозинство от най-малко две трети от
членовете на Комисията гласува „за“
изменението; и
това мнозинство се състои от гласовете
„за“ на най-малко половината от гласовете на правителствата, половината
от гласовете на корабособствениците и
половината от гласовете на моряците,
членове на Комисията, регистрирани
за заседанието, на което се гласува
предложението.
Изменение, прието в съответствие с
разпоредбите на алинея 4 на този член,
се предава за одобрение на следващата
сесия на Конференцията. За да бъде
одобрено това изменение, се изисква
мнозинство от две трети от подадените
гласове на присъстващите делегати. Ако
няма такова мнозинство, предложеното
изменение се връща на Комисията за
преразглеждане, ако последната има
такова желание.
Генералният директор уведомява за
одобр ените от Конференцията изменения всяка държава-членка, чиято
ратификация на тази конвенция е регистрирана преди датата на одобрението от
Конференцията. Тези държави-членки
са нари чани по -натат ък „д ържавичленки, ратифицирали конвенцията“.
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Уведом лениет о съд ържа п реп рат ка
към този член и определя срока за
съобщаване на тя х ното официа лно
несъгласие. Този срок е две години от
датата на уведомлението, освен ако
при приемането Конференцията не е
определила различен срок, който е
минимум една година. Копие на уведомлението се изпраща и на другите
държави – членки на Организацията,
за тяхна информация.
Одобреното от Конференцията изменение се счита за прието, освен ако в
определения срок генералният директор
получи официални изявления на несъгласие от повече от 40 процента от държавите-членки, които са ратифицирали
конвенцията и които представляват не
по-малко от 40 процента от световния
брутен тонаж на корабите на държавите-членки, ратифицирали конвенцията.
Изменение, което се счита за прието,
влиза в сила шест месеца след изтичането на определения срок за всичк и д ърж а ви-ч лен к и, рат ифи ц и ра л и
конвенцията, освен за тези, които в
съответствие с изискванията на алинея
7 на този член официално са заявили
своето несъгласие и не са изтеглили
подаденото несъгласие в съответствие
с алинея 11. Същевременно:
преди края на определения срок всяка
държава-членка, ратифицирала конвенцията, може да изпрати уведомление до
генералния директор, че ще се счита
за обвързана с изменението само след
последващо изрично уведомление за
неговото приемане; и
преди датата на влизане в сила на
изменението всяка държава-членка,
ратифицирала конвенцията, може да
изпрати уведомление до генералния
директор, че няма да прилага изменението за определен срок.
Изменение, за което се уведомява в
съответствие с разпоредбите на алинея 8 (а) на този член, влиза в сила за
държавата-членка, изпратила такова
уведомление, шест месеца след като тази
държава-членка е уведомила генералния
директор, че приема изменението или
на датата, на която изменението влиза
в сила за първи път, в зависимост от
това коя от двете дати е по-късна.
Срокът по алинея 8 (b) на този член не
трябва да е по-дълъг от една година от
датата на влизане в сила на изменението или да не надвишава друг по-дълъг
срок, определен от Конференцията по
време на приемането на изменението.
Държава-членка, която официално е
изразила несъгласие с някое изменение,
може да изтегли своето несъгласие по
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всяко време. Ако генералният директор
получи уведомление за такова изтегляне
след влизането в сила на изменението,
изменението влиза в сила за държавата-членка шест месеца след датата, на
която е регистрирано уведомлението.
След влизането в сила на дадено изменение конвенцията може да бъде
ратифицирана само в изменения є вид.
В случаите, в които Морско трудово
свидетелство е свързано с въпроси,
попадащи в обсега на влязло в сила
изменение на конвенцията:
държава-членка, която е приела това
изменение, не е задължена да разшири
действието на конвенцията по отношение на морските трудови свидетелства,
издадени на кораби, плаващи под знамето на друга държава-членка, която:
(i) съгласно алинея 7 на този член
официално е изразила несъгласие с
изменението и не е изтеглила това
несъгласие;
(ii) съгласно алинея 8 (а) на този член
е изпратила уведомление, че приемането на изменението ще стане
само след последващо изри чно
уведомление;
държава-членка, която е приела изменението, трябва да разшири действието
на конвенцията по отношение на морските трудови свидетелства, издадени на
кораби, плаващи под знамето на друга
държава-членка, която съгласно алинея
8 (b) на този член е представила заявление, че няма да прилага изменението
за определен в съответствие с алинея
10 на този член срок.
Официални езици
Член XVI

Английският и френският вариант на текста
на тази конвенция имат еднаква сила.
Разяснителна бележка към Правилата и Ко
декса на Морската трудова конвенция
1. Тази разяснителна бележка, която не
представлява част от Морската трудова
конвенция, е предназначена да служи
като общо ръководство за конвенцията.
2. Конвенцията се състои от три различни,
но свързани части: Членове, Правила
и Кодекс.
3. Членовете и Правилата определят фундаменталните права и принципи, основните задължения на държавите-членки,
ратифицирали конвенцията. Членовете
и Правилата могат да бъдат изменени
само от Конференцията в съответствие
с разпоредбите на член 19 на Устава на
Международната организация на труда
(вж. член XIV на конвенцията).
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4. Кодексът съдържа подробностите за прилагането на Правилата. Той се състои
от Част А (задължителни стандарти) и
Част Б (незадължителни ръководства).
Кодексът може да бъде изменен чрез
опростената процедура, изложена в член
XV на конвенцията. Тъй като Кодексът
съдържа подробни указания относно
начина, по който следва да се прилагат
Правилата, измененията в него трябва
да останат в общия обхват на Членовете
и Правилата.
5. Правилата и Кодексът са групирани в
пет глави по основни области, както
следва:
Глава 1: Минимални изисквания към моряците за работа на кораб
Глава 2: Трудови отношения
Глава 3: Жилищни помещения, съоръжения
и средства за отдих и възстановяване, храна
и сервиране
Глава 4: Опазване на здравето, медицинско обслужване, благосъстояние и социално
осигуряване
Глава 5: Изпълнение и въвеждане в сила.
6. Всяка Глава съдържа групи от разпоредби, отнасящи се за конкретно право
или принцип (или мярка за прилагане
в Глава 5), със съответното номериране. Например първата група в Глава 1
съдържа Правило 1.1, Стандарт А1.1 и
Ръководство B1.1 относно минималната
възраст.
7. Конвенцията има три основни цели:
(а) да установи чрез своите Членове и
Правила устойчива система от права
и принципи;
(b) да предостави на държавите-членки чрез
Кодекса значителна степен на гъвкавост
относно начина, по който те прилагат
тези права и принципи;
(c) да осигури чрез Глава 5 правилното
прилагане и спазване на правата и
принципите.
8. Съществуват две основни области, позволяващи гъвкав подход при прилагането: първата предоставя възможността
на държавите-членки в случай на нужда
(вж. член VI, алинея 3) да изпълнят
подробните изисквания на Част А на
Кодекса чрез мерки, равносилни по
същество (според определението в член
VI, алинея 4).
9. Втората област, позволяваща гъвкав
подход при прилагането, се предоставя чрез по-общата формулировка на
задължителните изисквания на много
от разпоредбите на Част А, като по
този начин се предоставя по-голяма
свобода по отношение на преценката и
избора на точните действия, които да
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се предприемат на национално ниво. В
такива случаи се ползват ръководствата
за начина на прилагане, посочени в
незадължителната Част Б на Кодекса.
По този начин държавите-членки, ратифицирали тази конвенция, могат да
установят вида действия, които могат
да се очакват от тях по съответното
общо задължение в Част А, както и
действията, които няма да се изискват
задължително. Например Стандарт А4.1
изисква всички кораби да предоставят
незабавен дост ъп до необходими те
лекарства за медицинско обслужване
на борда на кораба (алинея 1(b) и да
имат „медицинска аптечка“ (алинея
4(а). Добросъвестното изпълнение на
последното задължение съвсем ясно
означава нещо повече от това просто
на борда на всеки кораб да има медицинска аптечка. По-точно обяснение
за това, което е необходимо, за да
се гарантира правилното зареждане,
употреба и поддръжка на аптечката, е
предоставено в съответното Ръководство B4.1.1 (алинея 4).
10. Държавите-членки, ратифицирали тази
конвенция, не са обвързани от съответното Ръководство и както е посочено в
разпоредбите на Глава 5 относно държавния пристанищен контрол, проверките
визират единствено съответните изисквания на конвенцията (Членове, Правила
и Стандарти в Част А). Същевременно
съгласно алинея 2 на член VI от държавите-членки се изисква, изпълнявайки
своите отговорности, разписани в Част А
на Кодекса, да вземат под внимание
начина, изложен в Част B. В дадения
по-горе пример, ако след щателното
разглеждане на съответните Ръководства
държава-членка реши да регламентира
по различен начин осигуряването на
правилното зареждане, употребата и
поддържането на съдържанието на медицинската аптечка, каквото е изискването на Стандарта в Част А, то това е
приемливо. От друга страна, следвайки
ръководствата, предоставени в Част B,
съответната държава-членка, както и
органите на МОТ, отговорни за надзора
върху прилагането на международните
трудови конвенции, могат да бъдат сигурни без допълнително разглеждане,
че осигуреното от държавата-членка
регламентиране е достатъчно за изпълнение на отговорностите по Част А, за
които се отнасят ръководствата.
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ПРАВИЛА И КОДЕКС
Глава 1: Минимални изисквания към моря
ците за работа на кораб
Пра ви ло 1.1 – М и н и ма л на в ъ з рас т
Цел: да се гарантира, че малолетни лица
няма да работят на борда на кораб
1. Лица на възраст под минималната не
могат да бъдат наемани или ангажирани
за работата на борда на кораб.
2. Минималната възраст в момента на
влизането в сила на тази конвенция е
16 години.
3. При определени в Кодекса обстоятелства се изисква по-висока минимална
възраст.
Стандарт А1.1 – Минимална възраст
1. Наемането, ангажирането или полагането на труд на борда на кораб на/от
лица под шестнайсетгодишна възраст
е забранено.
2. Забранява се полагането на труд през
нощта от моряци под осемнайсетгодишна възраст. За целите на този Стандарт
понятието „нощ“ се определя според
националните закони и практики. То
обхваща период от най-малко девет
часа, който започва не по-късно от
полунощ и завършва не по-рано от 5
часа сутринта.
3. Изключение от стриктното придържане
към забраната за полагане на труд през
нощта може да се разреши от компетентната власт в случаите, когато:
(а) това би попречило на ефективното
обучение на съответните моряци в съответствие с установените програми и
графици; или
(b) специфичният характер на задълженията или на одобрената програма за
обучение изисква моряците, попадащи
в това изключение, да изпълняват задължения през нощта; компетентната
власт след консултации със съответните
организации на корабособствениците
и на моряците определя, че работата
няма да навреди на тяхното здраве или
благосъстояние.
4. Наемането, ангажирането или полагането на труд на/от моряци под осемнайсетгодишна възраст е забранено,
когато съществува вероятност работата
да изложи на опасност тяхното здраве или безопасност. Видовете такава
работа се определят от националното
законодателство или от компетентната
власт след консултации със съответните
организации на корабособствениците и
на моряците в съответствие със съответните международни норми.
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Ръководство B1.1 – Минимална възраст
1. Държавите-членки следва да обръщат
специално внимание на нуждите на младежите
под 18-годишна възраст, когато регламентират
условията на труд и живот.

ВЕСТНИК

4.

Правило 1.2 – Медицинско
свидетелство
Цел: да се гарантира, че всички моряци от
медицинска гледна точка са годни да изпълняват
своите задължения на море
1. Моряк не може да работи на борда на
кораб, ако не притежава медицинско
свидетелство, удостоверяващо медицинската му годност за изпълняване
на неговите задължения.
2. Изключения се допускат единствено в
съответствие с предвиденото в Кодекса.
Стандарт А1.2 – Медицинско свидетелство
1. Компетентната власт изисква всички
моряци преди започване на работа на
борда на кораб да притежават валидно
медицинско свидетелство, удостоверяващо тяхната медицинска годност за
изпълнение на задълженията им на
море.
2. За да се гарантира, че медицинските
свидетелства отразяват действително
здравословното състояние на моряците,
по отношение на задълженията, които
те изпълняват, компетентната власт,
след консултации със съответните организации на корабособствениците и
на моряците и отчитайки приложимите
международни ръководства, посочени
в Част В на този Кодекс, определя
естеството на медицинския преглед и
свидетелството.
3. Прилагането на този стандарт не влияе
върху прилагането на Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване
на моряците, 1978 г., както е изменена
(STCW). За целите на Правило 1.2 компетентната власт приема медицинските
свидетелства, издадени в съответствие
с изискванията на Меж дународната
конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване
на моряците, 1978 г., както е изменена
(STCW). Така също се приемат медицинските свидетелства, отговарящи по
същество на изискванията на Международната конвенция за вахтената служба
и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., както е
изменена (STCW), издадени на моряци,
които не попадат под разпоредбите на
Международната конвенция за вахте-
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(а)
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ната служба и нормите за подготовка
и освидетелстване на моряците, 1978 г.,
както е изменена (STCW).
Медицинското свидетелство се издава
от надлежно квалифициран практикуващ лекар или когато следва да се
освидетелства единствено зрителната
способност, от лице, което е признато
от компетентната власт за квалифицирано да издаде такова свидетелство. При
извършване на медицински преглед на
лекарите следва да се предостави пълна професионална самостоятелност за
изготвяне на медицинско заключение.
На моряците, на които е отказано да им
бъдат издадени свидетелства за медицинска годност или за които е установена ограничена трудоспособност особено
по отношение на работното време, работното място или географския район
на плаване, се предоставя възможност
да се явят на допълнителен преглед при
друг независим практикуващ лекар или
при независим медицински арбитър.
Всяко медицинско свидетелство изрично
удостоверява, че:
слухът и зрението на съответния моряк,
както и цветоусещането, когато морякът ще извършва дейност, при която
способността за работа може да бъде
засегната от погрешното различаване
на цветовете, са задоволителни;
съответният моряк не страда от никакви
здравословни проблеми, които могат да
се обострят в резултат от службата на
море или да направят моряка негоден
за такава служба, или да застрашат
здравето на другите лица на борда.
Ако спецификата на задълженията, които ще изпълнява съответният моряк,
или изискванията на Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване
на моряците, 1978 г., както е изменена
(STCW), не изискват по-кратък срок, то:
медицинското свидетелство е валидно за
максимален срок от две години, освен
ако морякът е на възраст под осемнайсет
години, в който случай максималният
срок на валидност е една година;
сви де т елс т во т о за ц ве т оус еща не е
валидно за максимален срок от шест
години.
В спешни случаи компетентната власт
може да разреши на моряка да работи
без валидно медицинско свидетелство
до следващото пристанище, в което
морякът може да се сдобие с медицинско свидетелство от квалифициран
практикуващ лекар, при условие че:
срокът на това разрешение не надвишава
три месеца; и
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(b) морякът притежава изтекло медицинско
свидетелство от скорошна дата.
9. Ако срокът на валидност на свидетелството изтече по време на плаването,
свидетелството продължава да е валидно до следващото пристанище, в което
морякът може да се сдобие с медицинско
свидетелство от квалифициран практикуващ лекар при условие, че срокът не
надвишава три месеца.
10. Минималното изискване по отношение
на медицинските свидетелства, издавани
на моряците, които работят на борда
на кораби, изпълняващи международни
рейсове, е те да бъдат на английски език.
Ръководство B1.2 – Медицинско свидетелство
Ръководство B1.2.1 – Международни ръководства
1. Компетентната власт, практикуващите
лекари, проверяващите, корабособствениците, представителите на моряците
и всички други лица, свързани с провеждането на прегледите за медицинска
годност на бъдещите и действащите
моряци, трябва да следват Ръководството на Международната организация
на труда и Световната здравна организация за извършването на предрейсови
и периодични прегледи за установяване
на медицинската годност на моряците,
включително всички последващи версии и всички други приложими международни ръководства, публикувани от
Международната организация на труда,
Международната морска организация и
Международната здравна организация.
Правило 1.3 – Обучение и квалификации
Цел: да се гарантира, че моряците са преминали обучение и притежават квалификация,
за да изпълняват своите задължения на борда
на кораба
1. Моряците не могат да работят на кораби,
ако не са преминали обучение, или не
притежават свидетелство за правоспособност или не са квалифицирани по
друг начин, за да изпълняват своите
задължения.
2. На моряците не се разрешава да работят
на кораб, ако не са преминали успешно
през обучение за лична безопасност на
борда на кораб.
3. Обу чението и осви детелст ването в
съответствие със задължителните нормативни актове, приети от Международната морска организация, се считат
като отговарящи на изискванията на
алинеи 1 и 2 на това Правило.
4. Държава-членка, която по време на
ратифицирането на тази конвенция е
обвързана от Конвенция № 74 относно
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освидетелстването на моряците, 1946 г.,
продължава да изпълнява задълженията си, произтичащи от нея, освен ако
не бъдат приети и не влязат в сила
задължителни норми, регламентиращи
тази материя, приети от Международната морска организация, или докато
не изминат пет години от влизането в
сила на тази конвенция, в съответствие
с алинея 3 на член VIII в зависимост
от това коя дата е по-ранна.
Правило 1.4 – Набиране и на
станяване на работа
Цел: да се гарантира, че моряците имат
достъп до ефективна и добре регулирана система
за набиране и настаняване на работа
1. Всички моряци трябва да имат достъп
до ефективна, адекватна и прозрачна
система за намиране на работа на
борда на кораб, като тази услуга им се
предоставя безплатно.
2. Службите по набиране и настаняване
на работа на моряците, функциониращи на територията на държава-членка,
трябва да отговарят на установените в
Кодекса норми.
3. По отношение на моряците, които работят на кораби, плаващи под знамето
на държава-членка, тази държава-членка изисква от корабособствениците,
които ползват услугите на служби по
набиране и настаняване на работа на
моряци, които са установени в държави
или територии, в които тази конвенция
не се прилага, да гарантират, че тези
служби отговарят на установените в
Кодекса изисквания.
Стандарт А1.4 – Набиране и настаняване на
работа
1. Всяка държава-членка, която създава
и под д ържа общест вена сл у жба за
набиране и настаняване на работа на
моряци, гарантира, че службата функционира по установения правов ред,
който защитава и насърчава трудовите
права на моряците според разпоредбите
на тази конвенция.
2. Ако на територията на държава-членка
съществуват частни служби за набиране
и настаняване на работа, чиято основна
дейност е набиране и настаняване на
работа на моряци, или които набират и
настаняват на работа значителен брой
моряци, тези служби функционират само
в съответствие със стандартизирана
система за лицензиране или сертифициране или друг вид регулиране. Тази
система се създава, изменя или променя
само след консултации със съответните
организации на корабособствениците
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и на моряците. В случай на съмнение
дали тази конвенция се прилага по отношение на частна служба за набиране
и настаняване на работа въпросът се
разрешава от компетентната власт във
всяка държава-членка след консултации със съответните организации на
корабособствениците и на моряците.
Прекомерно т о разп рос т ра нен ие на
частните служби за набиране и настаняване на работа на моряци не следва
да се насърчава.
Разпоредбите на алинея 2 от този Стандарт се прилагат, доколкото се счете за
подходящо от страна на компетентната
власт, след консултации със съответните
организации на корабособствениците и
на моряците, също така и по отношение
на служби за набиране и настаняване
на работа на моряци, функциониращи
на територията на държавата-членка и управлявани от организация на
моряците, за осигуряване на работа
на моряци, граждани на съответната
държава-членка, на кораби, плаващи
под нейно знаме. Определените в тази
алинея служби отговарят на следните
условия:
службата за набиране и настаняване
на работа функционира в съответствие
с колективен трудов договор между
организацията и корабособственика;
организациите на моряците и корабособствениците са установени на територията на държавата-членка;
д ържа вата-ч лен к а и ма на ц иона л но
за конодат елс т во и л и п роцед у ри за
одобряване или регистриране на колективни трудови договори, позволяващи
функционирането на служби за набиране
и настаняване на работа; и
службата за набиране и настаняване
на работа функционира по установения правов ред и съществуват мерки
за закрила и насърчаване на трудовите
права на моряците, сравними с тези,
предвидени в алинея 5 на този Стандарт.
Нищо от този Стандарт или от Правило
1.4 не може да се счита, че:
възпрепятства дадена държава-членка да
поддържа безплатна обществена служба
за набиране и настаняване на работа
на моряци в рамките на политика за
задоволяване на нуждите на моряците и
корабособствениците независимо дали
службата представлява част от, или е
координирана с обществена служба за
заетост за всички работници и служители и работодатели; или
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(b) налага на дадена държава-членка зад ъ л жението да съ зда де система за
функциониране на частни служби за
набиране и настаняване на работа на
моряци на нейна територия.
5. Държава-членка, която е установила определената в алинея 2 на този Стандарт
система, чрез своето законодателство
или други мерки трябва най-малко да:
(а) забрани на службите за набиране и
настаняване на работа на моряци да
използват средства, механизми или
списъци, целящи да възпрепятстват
или разубедят моряците от намиране
на работа, за която са квалифицирани;
(b) изисква за набирането или настаняването на работа на моряк или осигуряване
на работа на моряк да не се заплащат
такси или други начисления пряко или
косвено, изцяло или частично от моряка,
с изключение на разходите за придобиването от моряка на установеното със
закон национално медицинско свидетелство, национална моряшка книжка
и паспорт или други подобни лични
пътни документи, без да се включват
разходите за визите, които са за сметка
на корабособственика;
(c) гарантира, че службите за набиране
и настаняване на работа на моряци,
функциониращи на нейна територия:
(i) поддържат актуален регистър, достъпен за проверка от компетентната
власт, на всички моряци, наети или
настанени на работа чрез тях;
(ii) осигуряват, моряците да са информирани за своите права и задължения съгласно трудовия си договор
преди или в процеса на сключването
му и са предприети нужните мерки,
за да могат моряците да проучат
своите трудови договори преди и
след подписването им, както и да
получат копие от договорите;
(iii) проверяват дали наетите или настанени на работа чрез тях моряци
са квалифицирани и притежават
необходимите за съответната работа
документи и дали трудовите договори на моряците са в съответствие
с прилаганото законодателство и
всички други колективни трудови
договори, съставляващи част от
трудовия договор;
(iv) осигуряват, доколкото е осъществимо, корабособственикът да разполага със средствата да защити
моряците от изоставяне в чуждестранно пристанище;
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(v) проучват и отговарят на всяка жалба, свързана с тяхната дейност, и
уведомяват компетентните власти
за всяка неразрешена жалба;
(vi) са създали система за защита на
моряците чрез заст раховка или
други равностойни мерки за компенсиране на парични загуби на
моряците, които те биха могли да
понесат в резултат на неизпълнение
на задълженията, поети към тях от
страна на службата за набиране и
настаняване на работа или съответния корабособственик според
трудовия договор.
6. Компетентната власт следи и контролира отблизо всички служби за набиране
и настаняване на работа на моряци,
които функционират на територията на
съответната държава-членка. Тя издава
или подновява всички лицензи, свидетелства или други подобни упълномощаващи документи за функционирането
на частните служби на територията на
тази държава-членка само след като
провери, че съответната слу жба за
набиране и настаняване на работа на
моряци отговаря на изискванията на
националното законодателство.
7. Компетентната власт гарантира наличието на адекватни механизми и
процедури за разследване, при необходимост, на жалби относно дейността
на службите за набиране и настаняване
на работа на моряци, които включват,
ако е подходящо, представители на
корабособствениците и на моряците.
8. Всяка държава-членка, ратифицирала
тази конвенция, уведомява, доколкото
е осъществимо, своите граждани за
възможните проблеми при постъпване
на работа на кораб, който плава под
знаме на държава, която не е ратифицирала конвенцията, докато не се увери, че се прилагат норми, равносилни
на тези, установени в тази конвенция.
Предприетите в тази насока мерки от
държавата, ратифицирала тази конвенция, не трябва да противоречат на
принципа на свободното движение на
работниците, уговорен в споразумения,
сключени между двете държави.
9. Всяка държава-членка, ратифицирала
тази конвенция, изисква от корабособствениците, които притежават кораби,
плаващи под нейно знаме, и които
ползват служби за набиране и настаняване на работа на моряци, установени
в държави или територии, в които тази
конвенция не се прилага, да гаранти-

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

рат, доколкото е осъществимо, че тези
служби отговарят на изискванията на
този Стандарт.
10. Нищо в този Стандарт не може да се
тълкува като намаляващо задълженията
и отговорностите на корабособствениците или на държавите-членки по
отношение на корабите, които плават
под тяхно знаме.
Ръководство В1.4 – Набиране и настаняване
на работа
Ръководство В1.4.1 – Организационни и оперативни насоки
1. При изпълнението на задълженията си
по алинея 1 на Стандарт А1.4 компетентната власт трябва да отчита:
(а) предприемането на необходимите мерки
за осъществяване на ефективно сътрудничество между службите за набиране
и настаняване на работа на моряци,
независимо дали същите са обществени
или частни;
(b) нуждите на корабоплавателната индустрия както на национално, така и
на международно равнище при разработването на програми за обучение на
моряците, които съставляват тази част
от екипажа на кораба, която е отговорна за безопасното плаване на кораба
и операциите по предотвратяване на
замърсяването, с участието на корабособственици, моряци и съответните
учебни заведения;
(c) предприемането на подходящи мерки за
сътрудничеството между представителните организации на корабособствениците и на моряците при организирането
и функционирането на обществените
служби за набиране и настаняване на
работа на моряци, ако такива съществуват;
(d) определянето на условията, при които се обработват личните данни на
моряците от страна на службите за
набиране и настаняване на работа,
включително събиране, съхраняване,
комбиниране и съобщаване на подобна
информация на трети страни, като се
зачита правото на защита на личните
данни и необходимостта от запазване
на поверителността;
(e) създаването на условия за събиране и
анализ на цялата информация, свързана
с пазара на труда в морския сектор,
включително текущото и очакваното
предлагане на моряци, които работят
като членове на екипажи, класифицирана по възраст, пол, чин и квалификации,
и изискванията на индустрията, като
събирането на данни относно възрастта
и пола е допустимо само за статисти-
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чески цели или за ползване в рамките
на програма за предотвратяване на
дискриминацията на базата на възраст
или пол;
гаранциите, че персоналът, отговорен
за контрола върху обществените и частните служби за набиране и настаняване
на работа на моряци, които наемат
членовете на екипажа на даден кораб,
отговорни за безопасното плаване на
кораба и операциите по предотвратяване на замърсяването, са преминали
съответното обучение, включително
одобрен практически стаж на море,
и притежават нужните познания за
корабоплавателната индустрия, включително за съответните международни
морски нормативни актове относно
нормите за обучение и освидетелстване,
както и трудовите норми;
установяването на експлоатационни
норми и приемането на кодекси за
поведение и етическ и прак тик и за
службите за набиране и настаняване
на работа на моряци; и
упражняването на контрол над системата за лицензиране или сертифициране
на основата на система от стандарти
по качеството.
При създаването на системата, посочена в алинея 2 на Стандарт А1.4, всяка
държава-членка трябва да предвиди
да изисква от службите за набиране и
настаняване на работа на моряци, намиращи се на нейна територия, да въведат
и поддържат функционални практики,
които да подлежат на проверки. Тези
функционални практики за частните
сл у жби за набиране и настан яване
на работа на моряци и доколкото са
приложими, за обществените служби
за набиране и настаняване на работа
на моряци трябва да уреждат следните
въпроси:
медицински прегледи, документи за самоличност на моряците и други подобни
документи, които може да се изискват
от моряка за започване на работа;
като се зачита правото на защита на
личните данни и необходимостта от
запазване на поверителността, поддържане на пълна и изчерпателна документация за моряците, обхванати от тяхната
система за набиране и настаняване на
работа, която документация трябва да
съдържа следните данни, но да не се
ограничава само с тях:
(i) квалификация на моряците;
(ii) данни за трудов стаж;
(iii) лични данни, необходими за назначаването на работа;
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(iv) медицински данни, необходими за
назначаването на работа;
поддържане на актуални списъци с корабите, за които службите за набиране
и настаняване на работа на моряци
осигуряват моряци, и гарантиране на
наличието на начини за връзка със
службите по всяко време на денонощието при спешен случай;
процедури, които гарантират, че моряците не са обект на експлоатация
от страна на службите за набиране и
настаняване на работа или от техния
персонал във връзка с предлагането на
работа или назначаването на определени
кораби или в определени компании;
процедури за предотвратяване на рис
кове от експлоатация на моряците,
които могат да възникнат при превеждане на аванси върху заплатите или
всякакви други финансови трансакции,
договорени между корабособственика
и моряците, и които се извършват от
службите за набиране и настаняване
на моряци;
ясно обявяване на разходите, ако има
такива, които се очаква да бъдат поети от моряците в процеса на тяхното
настаняване на работа;
гарантиране, че моряците са осведомени относно всички конкретни условия
за работата, за която биват наети, и
за конкретните политики на корабособственика по отношение на тяхната
работа;
процедури, които са в съответствие с
традиционното правосъдие за разрешаване на случаи на некомпетентност или
недисциплинираност в съответствие с
националното законодателство и когато това е приложимо, с колективните
договори;
процедури за гарантиране, в рамките
на осъществимото, че всички задължителни свидетелства и документи,
предоставени във връзка с работата,
съдържат актуални данни, не са придобити чрез измама и че трудовите
препоръки са проверени;
процедури за гарантиране, че молбите за
информация или съобщения от членовете на семействата на моряците, докато
моряците са на море, се обработват
бързо и отзивчиво и без заплащане; и
потвърждаване, че условията на труд
на корабите, на които се настаняват на
работа моряците, са в съответствие с
приложимите колективни трудови договори, сключени между корабособственик и представителните организации
на моряците, и че се прилага политика
за осигуряване на моряци само на ко-
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рабособствениците, които предлагат на
моряците трудови условия, отговарящи
на прилаганото законодателство или
колективни договори.
Международното сътрудничество между
държавите-членки и заинтересованите
организации следва да се насърчава и
по-специално по отношение на:
системния обмен на информация относно корабоплавателната индустрия
и трудовия пазар на двустранна, регионална и многостранна основа;
обмена на информация относно морското законодателство;
хармонизацията на политиките, методите на работа и законодателството в
областта на набирането и настаняването
на работа на моряци;
подобряването на процедурите и условията на международното набиране и
настаняване на работа на моряци;
планиране на работната сила, като се
взема предвид търсенето и предлагането
на моряци и изискванията на морската
индустрия.
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Глава 2: Трудови отношения
Пра ви ло 2 .1 – Моря ш к и т ру дови
договори
Цел: да се гарантират справедливи моряшки
трудови договори
1. Условията на наемането на работа на
моряка се определят или посочват в
ясно формулиран, законово обезпечен
писмен договор, който съответства на
установените в Кодекса норми.
2. Моряшките трудови договори се договарят с моряка при условия, които
гарантират, че морякът има възможността да прегледа и да се консултира
по условията на договора и да ги приеме
свободно преди подписването.
3. Счита се, че моряшкият трудов договор
включва всички приложими споразумения по колективното договаряне, доколкото това е съвместимо с националното
законодателство на държавата-членка.
Стандарт А2.1 – Моряшки трудови договори
1. Всяка държава-членка приема законодателство, съгласно което корабите,
плаващи под нейно знаме, трябва да
отговарят на следните изисквания:
(а) моряците, работещи на кораби, плаващи
под нейно знаме, притежават моряшки трудов договор, подписан както от
моряка, така и от корабособственика
или представител на корабособственика
(или когато те не са наети по договор,
доказателство за постигнати договорености или споразумение с еквивалентна сила), с който му се предоставят

(e)
2.

(а)
(b)

3.
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достойни условия на труд и живот на
борда на кораба съгласно изискванията
на тази конвенция;
моряците, които сключват моряшки трудов договор, получават възможността да
проучат договора и да се консултират
във връзка с този договор, преди да го
подпишат, както и да разполагат с всички други възможности, необходими за
гарантирането, че те сключват свободно
този договор с достатъчно разбиране на
техните права и задължения;
както корабособственикът, така и морякът, които се явяват страни по трудовия
договор, получават по един подписан
оригинален екземпляр от моряшкия
трудов договор;
предприемат се мерки, които гарантират, че на борда на кораба моряците, в
т. ч. и капитанът на кораба, могат лесно
да получат ясна информация относно
условията на тяхното наемане на работа,
както и че тази информация, включително моряшкият трудов договор, е
достъпна за преглед от длъжностните
лица на компетентната власт, включително и от тези на посещаваните
пристанища; и
моряците получават документ, съдържащ тяхното трудово досие на борда
на кораба.
Ако колективният трудов договор е
включен частично или изцяло в моряшкия трудов договор, екземпляр от
този колективен трудов договор трябва
да се съхранява на борда на кораба.
Когато моряшкият трудов договор, както и всеки друг приложим колективен
договор не са изготвени на английски
език, следните документи следва да
бъдат на английски език (с изключение
за корабите, вътрешно корабоплаване1):
екземпляр от стандартния формуляр
на договор; и
онези части на колективния трудов
договор, които са обект на контрол
от държавния пристанищен контрол
съгласно Правило 5.2.
Посоченият в алинея 1(е) на този Стандарт документ не трябва да съдържа
никакви оценки относно качеството на
работата на моряците или индикации
за техните заплати. Формулярът на
документа, данните, които се вписват в
него, и начинът, по който тези данни се
вписват, се определят от националното
законодателство.

1
Кораби, посещаващи само пристанищата в
държавата, под чието знаме плават (б. пр.).
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4. Всяка държава-членка приема законодателство, което определя съдържанието
на моряшкия трудов договор в съответствие с националното є законодателство.
Във всички случаи моряшките трудови
договори съдържат следните данни:
(а) пълното име на моряка, дата на раждане
или възраст, както и място на раждане;
(b) името и адреса на корабособственика;
(c) място и дата на сключване на моряшкия
трудов договор;
(d) длъжността, на която е нает морякът;
(e) размера на заплатата на моряка или
когато е приложимо, формулата, използвана за изчисляването є;
(f) размера на платения годишен отпуск
или когато е приложимо, формулата,
използвана за изчисляването му;
(g) времетраене и условия за прекратяване
на договора, включително:
(i) ако договорът е сключен за не
определен период от време, условията, при които всяка една от
договарящите се страни има право
да го прекрати, както и периода
на предизвестие, който за корабособственика не трябва да бъде
по-кратък от този за моряка;
(ii) ако договорът е сключен за определен срок, датата на изтичането
му; и
(iii) ако договорът е сключен за един
рейс, пристанището на назначение
и периода от време от пристигането в това пристанище до момента
на освобождаване от длъжност на
моряка;
(h) средства в полза на моряка, предоставяни от корабособственика на моряка
във връзка с опазване на здравето и
социалното осигуряване на моряка;
(i) правото на репатриране на моряка;
(j) препратки към колективен трудов договор, ако е приложим; и
(k) всички други данни, които може да се
изискват съгласно националното законодателство.
5. Всяка държава-членка приема законодателство, което определя минималните срокове за подаване на предизвестие
от моряците и корабособствениците
при предсрочно прекратяване на моряшкия трудов договор. Продължителността на тези минимални срокове
се оп редел я след консул та ц и и с ъс
съответните организации на корабособствениците и на моряците, но не
по-кратка от седем дни.
6. Допуска се по-кратък от минималния
срок за подаване на предизвестие при
обстоятелства, които в съответствие
с националното законодателство или
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действащите колективни трудови договори се приемат за основание, оправ
даващо по-ранното прекратяване на
моряшкия трудов договор в по-кратък
срок или без предизвестие. При определянето на тези обстоятелства държавата-членка гарантира, че е отчетена
необходимостта морякът да прекрати
трудовия договор с по-кратко предизвестие или без предизвестие по семейни
или други спешни причини, без от това
да последват санкции.
Ръководство В2.1 – Моряшки трудов договор
Ръководство В2.1.1 – Трудово досие
1. При определянето на данните, които
трябва да се впишат в трудовото досие,
посочено в алинея 1(е) на Стандарт
А 2.1, всяка държава-членка т рябва
да гарантира, че документът съдържа
достатъчна и преведена на английски
език информация, която да подпомогне
намирането на друга работа или да отговаря на изискванията за плавателен
стаж с цел придобиване на по-висока
степен или повишение. Изискванията
на алинея 1(е) на Стандарта могат да
се изпълн ят посредством Моряшка
трудова книжка.
Правило 2.2 – Възнаграждение
Цел: да се гарантира, че на моряците се
заплаща за техните услуги
1. Всички моряци в съответствие с трудовите си договори получават редовно
и в пълен размер възнаграждение за
тяхната работа.
Стандарт А2.2 – Възнаграждение
1. Всяка държава-членка изисква плащанията, дължими на моряците, работещи
на кораби, които плават под нейно знаме,
да се извършват на интервали не подълги от един месец и в съответствие с
всички приложими колективни трудови
договори.
2. На моряците се предоставят ежемесечни
отчети за дължимите им плащания и
платените суми, включително възнаг
раждения, допълнителни заплащания и
използвания обменен курс, когато плащанията са направени във/при различни
от договорените валута или курс.
3. В ся к а д ърж а ва-ч лен к а и зиск ва о т
корабособствениците да предприемат
изброени в алинея 4 на този Стандарт
мерки, за да предоставят на моряците
възможност да превеждат изцяло или
част от доходите си на своите семейства,
лицата на тяхна издръжка или законни
наследници.
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4. Мерките, гарантиращи възможността
на моряците да изпращат своите доходи
на семействата си, включват:
(а) система, която предоставя възможност
на моряците в момента на постъпване на работа или по време на работа
по желание да разпределят част от
възнагражденията си за превеждане
на регулярни интервали от време на
своите семейства чрез банков превод
или други подобни средства;
(b) изискването така разпределени суми
да бъдат надлежно превеждани в срок
и директно на лицата, посочени от
моряка.
5. Всички удържани такси за услугата,
посочена в алинеи 3 и 4 на този Стандарт, трябва да са в разумен размер и
обменният курс, освен ако не е предвидено друго, трябва в съответствие
с националното законодателство да
е равен на преобладаващия пазарен
курс или оповестения официален курс
и не трябва да бъде неблагоприятен за
моряка.
6. Всяка държава-членка, която приема
национално законодателство, уреждащо
възнагражденията на моряците, трябва
да обърне необходимото внимание на
ръководствата, разписани в Част B на
Кодекса.
Ръководство В2.2 – Възнаграждение
Ръководство В2.2.1 – Специфични определения
1. За целите на това Ръководство терминът:
(а) правоспособен моряк означава всеки моряк, който е оценен като компетентен да
изпълнява всякакви задължения, които
може да се изискват от персонала от
изпълнителско ниво, нает на работа на
палубата, с изключение на тези, чии
то задължения включват надзор или
специализирана дейност, или които са
определени като такива от национално
законодателство или практики или от
колективни трудови договори;
(b) основно заплащане или възнаграждение
означава заплащането, независимо от
неговата структура за работата в нормалната продължителност на работното
време, то не включва заплащането за
допълнителни отработени часове, премии, надбавки, платен отпуск или други
форми на допълнително заплащане;
(c) консолидирано възнаграждение означава
надница или заплата, която включва
основното заплащане или възнаграждение и други свързани със заплащането
на труда плащания; консолидираното
заплащане може да включва компенсации за всички допълнителни отрабо-
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тени часове и всички други свързани
със заплащането на труда плащания
или може да включва само определени
плащания, свързани със заплащането
на труда, при частично консолидиране;
(d) работно време означава времето, през
което морякът е задължен да извършва
работа, свързана с кораба;
(e) извънреден труд означава отработените
часове извън нормалното работно време.
Ръководство В2.2.2 – Изчисляване и заплащане
1. За моряците, на които положеният от
тях извънреден труд се заплаща отделно:
(а) за целите на изчисляването на възнаг
раждението нормалното работно време
на море и в пристанище не трябва да
надвишава осем часа дневно;
(b) за целите на изчисляването на часовете
извънреден труд, седмичното нормално
работно време, което се покрива от
основното заплащане или възнаграждение, трябва да бъде установено в
националното законодателство, ако не
е определено в колективните трудови
договори, но не трябва да надвишава 48
часа на седмица; колективните трудови
договори могат да предвиждат други,
но не по-неблагоприятни условия;
(c) размерът или размерите на компенсациите за положения извънреден труд,
който трябва като минимум да бъде с
25 % по-висок от основното заплащане
или възнаграждение на час и трябва да
бъде установен в националното законодателство или колективните трудови
договори, ако такива са приложими; и
(d) капитанът или лице, определено от капитана, трябва да води отчетна форма
на целия положен извънреден труд,
като морякът трябва да заверява тази
отчетност на интервали не по-редки от
веднъж месечно.
2. За моряците, чието възнаграждение е
изцяло или частично консолидирано:
(а) моряшкият трудов договор, доколкото
това е уместно, следва ясно да установява броя работни часове, които морякът следва да отработи, за да получи
възнаграждението си, както и всички
допълнителни надбавки, които може
да му се дължат в допълнение към
консолидираното възнаграж дение и
при какви обстоятелства;
(b) когато почасовият извънреден труд е
платим за отработените часове извън
тези, вк лючени в консолидираното
възнаг ра ж дение, почасовата ставка
трябва като минимум да бъде с 25 %
по-висока от основното заплащане
или възнаграждение според определеното в алинея 1 на това Ръководство;
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същият принцип следва да се прилага
за допълнителните часове, включени в
консолидираното възнаграждение;
заплащането за тази част от цялото
или частично консолидирано възнаграждение, която включва отработените
часове през нормалното работно време
съгласно определението в алинея 1(а)
на това Ръководство, не трябва да бъде
по-малко от приложимото минимално
възнаграждение; и
за моряците, чието възнаграждение
е частично консолидирано, трябва да
се води и заверява отчетна форма за
целия положен извънреден труд, както е предвидено в алинея 1(d) на това
Ръководство.
В националното законодателство или в
колективните трудови договори може
да е предвидено компенсиране за извънредния труд или труд, положен в
седмичния почивен ден и на официални
празници, чрез предоставяне най-малкото на същия период от време под
формата на свободно от задължения
на борда на кораба време, почивка
на брега или с допълнителен отпуск
вместо парично обезщетение или друг
вид подобна компенсация.
Националното законодателство, прието
след консултации с представителните
организации на корабособствениците
и на моряците или ако е удачно, колективните трудови договори трябва да
отчитат следните принципи:
на моряците, наети на работа на борда
на един и същ кораб, без дискриминация,
основана на раса, цвят, пол, религия,
политически възгледи, национален или
социален произход, се полага еднакво
заплащане за работа с еднаква стойност;
моряшките трудови договори, в които
се определят приложимите възнаграждения или надници, трябва да бъдат
съхранявани на борда на кораба; информацията относно размера на възнагражденията или надниците трябва
да бъде достъпна за всеки моряк или
чрез предоставяне на моряка на един
подписан екземпляр от съответната
информация на разбираем за него език,
или чрез поставяне на екземпляр от договора на място, достъпно за моряците,
или чрез други подходящи средства;
възнагра ж дени ята следва да се изплащат в законни платежни средства;
когато това е подходящо, те може да се
превеждат посредством банков превод,
банков чек, пощенски чек или паричен
запис;
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(d) при приключване на трудовото правоотношение всички дължими плащания
трябва да бъдат извършени без необосновани закъснения;
(e) компетентната власт трябва да налага
адекватни санкции или други подходящи мерки, когато корабособствениците
необосновано забавят или изобщо не
извършват дължимите плащания;
(f) възнаграждението трябва да се превежда директно в посочената от моряка
банкова сметка, освен ако той не е
поискал друго в писмена форма;
(g) о т чи тайк и изиск вани я та на разпоредбите на буква (h) на тази алинея,
корабособственикът не може да налага
ограничения на свободата на моряците
да разполагат със своето възнаграждение;
(h) удръжки от възнаграждението могат
да бъдат разрешени само ако:
(i) и ма из ри ч на ра зпор едба в националното законодателство или
приложимите колективни трудови
договори и моряците са уведомени
по начин, считан за най-подходящ от
компетентната власт, за условията
за такива удръжки; и
(ii) общият размер на удръжките не
надвишава определения от националното законодателство, колективните трудови договори или съдебни
решения лимит за налагането на
такива удръжки;
(i) от възнаграждението на моряците не
трябва да се правят удръжки във връзка
със започване или запазване на работа;
(j) парични глоби на моряци, различни
от предвидените в националното законодателство, колективните трудови
договори или други мерки, трябва да
бъдат забранени;
(k) компетентната власт трябва да има правомощия да проверява предоставяните
на борда на кораба стоки и услуги, за
да гарантира, че в полза на съответните
моряци се предлагат на справедливи и
разумни цени; и
(l) доколкото вземанията на моряците във
връзка с възнагражденията и другите
дължими суми, свързани с тяхната
работа, не са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Международната конвенция за морски залози и
ипотеки, 1993 г., тези вземания трябва
да бъдат защитени в съответствие с
разпоредбите на Конвенция № 173 на
Международната организация на труда
относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност
на работодателя, 1992 г.
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Всяка д ържава-ч ленка т рябва след
консултации с представителните организации на корабособствениците и
на моряците да приеме процедури за
разследване на жалби относно всички
въпроси, съдържащи се в това Ръководство.

Ръководство В2.2.3 – Минимално възнаг раж
дение
1. Всяка д ържава-ч ленка т рябва след
консултации с представителните организации на корабособствениците и
на моряците да приеме процедури за
определяне на минималното възнаг
раждение на моряците, като не засяга
принципа на свободно колективно договаряне. Представителните организации
на корабособствениците и на моряците
трябва да участват в прилагането на
тези процедури.
2. При приемането на такива процедури и определянето на минималното
възнаграждение следва да се отчитат
меж ду народните трудови стандарти
относно определянето на минималното възнаграждение, както и следните
принципи:
(а) равнището на минималното възнаграждение трябва да отчита естеството на
работата на борда на кораб, числеността
и състава на екипажа на кораба и нормалната продължителност на работното
време;
(b) равнището на минималното възнаграждение трябва да отчита промените в цената на живота и нуждите на моряците.
3. Компетентната власт трябва да гарантира:
(а) чрез система за контрол и санкции,
че възнагражденията се изплащат в
размер или размери не по-ниски от
договорените;
(b) че всеки моряк, на когото е бил изплатен
размер на възнаграждението, по-малък
от минималния, има възможността да
му се възстанови размерът, с който е
бил ощетен, евтино и бързо по съдебен
ред или чрез други процедури.
Ръководство В2.2.4 – Размер на минималното
месечно основно заплащане или възнаграждение за правоспособни моряци
1. Основното заплащане или възнаграждение за календарен месец работа на
правоспособен моряк не т рябва да
бъде по-малко от размера, установяван
периодично от Съвместната морска комисия или друг орган, упълномощен от
Административния съвет на Международното бюро по труда. По решение на
Административния съвет генералният
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директор на МБТ трябва да уведоми
членовете на Организацията за всяка
промяна в размера.
2. Нищо в това Ръководство не следва да
се приема като накърняващо постигнатите договорености между корабособствениците или техните организации и
организациите на моряците по отношение на регулирането на стандартните
минимални норми и условия на труд
при условие, че тези норми и условия
са признати от компетентната власт.
Правило 2.3 – Работно време и
почивки
Цел: да се гарантира, че моряците имат
нормирано работно време и почивки
1. Всяка държава-членка гарантира, че
работното време и почивките са регулирани.
2. Всяка държава-членка определя максималната продължителност на работното
време или минималната продължителност на почивката за даден период от
време в съответствие с разпоредбите
на Кодекса.
Стандарт А2.3 – Работно време и почивки
1. За целите на този Стандарт терминът:
(а) работно време означава времето, през
което морякът е задължен да извършва
работа, свързана с кораба;
(b) почивка означава времето, което не е
включено в продължителността на работното време; този термин не включва
кратките почивки.
2. В ся к а д ърж а ва-ч лен к а оп р еде л я в
рамките на ограниченията, посочени в алинеи 5 и 8 на този Стандарт,
максима лната продъл ж ителност на
работното време, която не може да се
надвишава за даден период от време,
или минималната продължителност
на почивката, която се предоставя за
даден период от време.
3. Всяка държава-членка приема, че нормата за нормална продължителност на
работното време на моряците, както на
всички други работници, се основава
на осемчасов ден с един почивен ден
в седмицата и почивка по време на
официални празници. Това обаче не
възпрепятства държавите-членки да
установят процедури за разрешаване
или регистриране на колективен трудов
договор, който определя нормалното
работно време на моряците на база
условия не по-малко благоприятни, отколкото определените с този Стандарт.
4. При определяне на националните норми
всяка държава-членка държи сметка за
опасността, която се създава от умората
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на моряците, особено на тези, чиито
задължения включват осигуряване на
безопасността на корабоплаването и на
сигурното и безопасно управление на
кораба.
Границите на работното време и времето за почивка са, както следва:
максималното работно време не трябва
да надвишава:
(i) 14 часа за всеки период от 24 часа;
и
(ii) 72 часа за всеки седемдневен период;
или
минима лното време за почивка не
трябва да бъде по-малко от:
(i) 10 часа за всеки период от 24 часа;
и
(ii) 77 часа за всеки седемдневен период.
Времето за почивка не може да бъде
разделено на повече от два периода,
единият от които трябва да бъде с продължителност най-малко шест часа и
интервалът между два последователни
периода за почивка не трябва да надвишава 14 часа.
Извънредните повиквания, тренировките за борба с пожари и със спасителни
лодки, както и тренировките, предвидени в националното законодателство и в
международните нормативни актове, се
провеждат по начин, който в най-малка
степен засяга периодите за почивка и
не предизвиква умора.
Когато даден моряк е на разположение за повикване, например, когато
машинното отделение е без надзор,
той ползва съответна компенсационна
почивка, ако нормалната му почивка
е нарушена поради извънредни повиквания за работа.
Ако няма сключен колективен трудов
договор или издадено арбитражно решение или компетентният орган определи,
че условията на колективния трудов
договор или арбитражното решение
не съответстват на предвиденото в
алинеи 7 или 8, компетентният орган
определя такива разпоредби, които да
гарантират на заинтересованите моряци
необходимата почивка.
Всяка държава-членка изисква да се
постави на достъпно място на борда
на кораба табло за организацията на
работата на борда, което по отношение
на всяка длъжност съдържа най-малко
следното:
работен график на море и в пристанище;
и
максимална продължителност на работното време или минимално време за
почивка, регламентирани в действащото
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в държавата на знамето национално
законодателство или в приложимите
колективни трудови договори.
Посоченото в алинея 10 на този Стандарт табло се изработва в стандартизиран формат на работния език или
на говоримите на кораба езици и на
английски език.
Всяка държава-членка изисква да се
води отчетна форма за ежедневната
продължителност на работното време
на моряците или за ежедневната продължителност на тяхната почивка, за да се
осъществи контрол на съответствието
с разпоредбите на алинеи от 5 до 11
включително на този Стандарт. Компетентната власт определя стандартизиран
формат на отчетната форма, като взима
предвид всички съществуващи указания
на Международната организация на
труда или използва стандартен формат, изготвен от Организацията. Тези
отчетни форми се водят на езиците в
съответствие с изискванията на алинея 11 на този Стандарт. Всеки моряк
получава копие от отчетната форма,
отнасяща се за него, което е заверено
от капитана или от лице, упълномощено
от капитана и от моряка.
Текстовете на алинеи 5 и 6 не препятстват наличието в държавата-членка
на национално законодателство или
процедура, на базата на които компетентният орган одобрява или регистрира
колективни трудови договори, допускащи изключения от установените по-горе
граници. Доколкото това е възможно,
тези изключения съответстват на утвърдените норми и същевременно могат да
допускат по-чести и по-дълги отпуски
или предоставянето на компенсационен
отпуск на моряците, даващи вахта, или
на моряците, работещи на борда на кораби, които извършват кратки рейсове.
Нищо в този Стандарт не следва да се
тълкува като накърняващо правото на
капитана на кораб да изисква от моряк
да работи толкова часове, колкото са
необходими за обезпечаване на непосредствената безопасност на кораба,
лицата или товара, намиращи се на
борда, или за предоставяне на помощ
на други кораби или лица, изпаднали
в беда на море. В съответствие с това
капитанът може да отмени графика с
работното време и времето за почивка
и да изиска от даден моряк да работи
толкова часове, колкото са необходими
за възстановяването на нормалната обстановка. Веднага щом стане възможно
след възстановяване на нормалната об-

БРОЙ 76

ДЪРЖАВЕН

становка, капитанът трябва да осигури
на всеки моряк, работил по време на
планираната по график почивка, ползване на адекватен период на почивка.
Ръководство В.2.3 – Работно време и почивки
Ръководство В2.3.1 – Млади моряци
1. По отношение на всички млади моряци
на възраст под 18 години трябва да се
прилагат следните разпоредби на море
и в пристанище:
(а) работното време не трябва да надвишава
осем часа на ден и четиридесет часа на
седмица и полагане на извънреден труд
се допуска само при неизбежни обстоятелства, свързани с безопасността;
(b) трябва да се предоставя достатъчно
време за всяко хранене, а за основното
хранене на деня трябва да се осигури
почивка от поне един час; и
(c) на всеки период от два часа непрекъсната
работа трябва при първа възможност
да се предоставя петнадесетминутна
почивка.
2. По изключение разпоредбите на алинея
1 на това Ръководство не е необходимо
да се прилагат, ако:
(а) са неприложими за млади моряци, които
са в състава на палубната, машинната
и домакинската команда, които дават
вахти или работят по установен стъпаловиден график; или
(b) ще бъде нарушено ефективното обучение
на младите моряци, което се провежда
в съответствие с установените програми
и графици.
3. Такива изключения, както и причините, които ги пораждат, трябва да бъдат
записвани от капитана и заверявани с
неговия подпис.
4. Алинея 1 на това Ръководство не освобождава младите моряци от общото задължение на всички моряци да работят
по време на непредвидени обстоятелства
съгласно алинея 14 на Стандарт А2.3.
Правило 2.4 – Право на отпуск
Цел: да се гарантира ползването от моряците на адекватен отпуск
1. Всяка държава-членка изисква моряците, които работят на кораби, плаващи
под нейно знаме, да ползват платен
годишен отпуск при подходящи условия в съответствие с разпоредбите на
Кодекса.
2. Моряците имат право на кратки престои
на брега за обезпечаване на тяхното
здраве и благосъстояние и в съответствие с функционалните изисквания на
заеманата от тях длъжност.
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Стандарт А2.4 – Право на отпуск
Всяка държава-членка приема законодателство, което определя минималните
норми за годишен отпуск на моряците,
работещи на кораби, които плават под
нейно знаме, отчитайки специалните
нужди на моряците по отношение на
този отпуск.
2. Отчитайки предвиденото в колективен
трудов договор или законодателството
по отношение целесъобразния метод на
изчисление, който отчита специалните
нужди на моряците в това отношение,
платеният годишен отпуск се изчислява
на основата на най-малко 2,5 календарни дни за всеки отработен месец.
Начинът на изчисление на трудовия
стаж се определя от компетентната
власт или чрез съответните механизми
на всяка държава. Отсъствие от работа
по уважителни причини не се счита за
годишен отпуск.
3. Забранява се договарянето на отказ от
минимален платен годишен отпуск, установен в този Стандарт, освен в случаите,
предвидени от компетентната власт.
1.

Ръководство B2.4 – Право на отпуск
Ръководство В2.4.1 – Изчисляване на отпуска
1. При условия, определени от компетентната власт или посредством съответните
механизми на всяка отделна държава,
работата, извършена извън рамките
на договореното, трябва да се счита за
част от трудовия стаж.
2. При условия, определени от компетентната власт или в приложимия колективен трудов договор, отсъствието от
работа с цел посещаване на одобрен курс
за морско професионално обучение или
поради причини, като например болест,
злополука или майчинство, трябва да
се считат за част от трудовия стаж.
3. Размерът на заплащането по време на
годишния отпуск трябва да бъде равен
на обичайния размер на заплащането на
моряка, както същият е регламентиран
в националното законодателство или в
приложимия моряшки трудов договор.
Моряците, които са наети на работа за
срок, по-кратък от една година, или в
случай на прекратяване на трудовото
правоотношение, имат право на платен
годишен отпуск, пропорционален на
отработеното време.
4. Следното не трябва да се счита за част
от платения годишен отпуск:
(а) официалните и традиционните празници, приети за такива от държавата, под
чието знаме плава корабът, независимо
дали попадат в периода на платения
годишен отпуск;
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(b) периоди на неработоспособност в резултат на болест, злополука или майчинство при условия, определени от
компетентната власт или посредством
съответните механизми на всяка отделна държава;
(c) временните кратки престои на брега,
разрешени на моряците по време на
трудовото правоотношение;
(d) всякакъв вид компенсационен отпуск
при условия, определени от компетентната власт или посредством съответните
механизми на всяка отделна държава.
Ръководство В2.4.2 – Ползване на годишния
отпуск
1. Периодът, в който ще се ползва годишният отпуск, следва да се определя от
корабособственика след консултации и
доколкото е възможно, със съгласието
на съответните моряци или техни представители, освен ако то не е установено
в наредба, колективен трудов договор,
арбитражно решение или по друг начин
в съответствие с националната практика.
2. По принцип моряците следва да имат
право да ползват годишния си отпуск
на място, с което те са трайно свързани
и което обикновено е същото място, до
което те имат право да бъдат репатрирани. Ако моряците не са дали своето
съгласие, не трябва да се изисква от
тях да ползват годишния си отпуск на
друго място, освен ако това е предвидено в моряшкия трудов договор или
в националното законодателство.
3. Ако моряците трябва да ползват годишния си отпуск на място, различно
от разрешеното в алинея 2 на това
Ръководство, те трябва да имат право
на безплатен транспорт до мястото,
на което са ангажирани или наети на
работа, което от двете е по-близо до
техния дом; дневните командировъчни
пари и всички други разходи, пряко
свързани с тяхното завръщане, следва
да бъдат за сметка на корабособственика; времето за пътуването не трябва
да бъде приспадано от полагаемия се
на моряка платен годишен отпуск.
4. Моряците, които ползват годишния си
отпуск, не трябва да бъдат повиквани
обратно на работа освен в случай на
крайна спешност и с тяхно съгласие.
Ръководство В2.4.3 – Разделяне и събиране
1. Разделянето на платения годишен отпуск
на части или събирането на дължимия
такъв отпуск с последващ може да се
разреши от компетентната власт или
посредством съответните механизми
във всяка отделна държава.
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2. В съответствие с ал. 1 от това Ръководство и освен ако не е предвидено
друго в договор, обвързващ заинтересованите корабособственик и моряк,
платеният годишен отпуск, предвиден
в това Ръководство, следва да се състои
от непрекъснат период от време.
Ръководство В2.4.4 – Млади моряци
1. По отношение на младите моряци на
възраст под осемнадесет години, които на основание колективен трудов
договор или моряшки трудов договор
са работили без отпуск в продължение
на шест месеца или по-кратък период
от време на борда на кораб от задгранично плаване, който не се е завърнал
в държавата, в която те живеят, и няма
да се върне там през следващите три
месеца от рейса, трябва да се предвидят
специални мерки. Такива мерки могат
да включват репатрирането им, без
заплащане от тяхна страна, до мястото
на първоначалното им ангажиране в
държавата, в която те живеят, с цел
ползване на отпуск, натрупан по време
на рейса.
Правило 2.5 – Репатриране
Цел: да се гарантира на моряците възможността да се завърнат у дома
1. Моряците имат правото да бъдат репатрирани без заплащане от тяхна страна
при обстоятелствата и условията, определени в Кодекса.
2. Всяка държава-членка изисква от корабите, които плават под нейно знаме,
да предоставят финансови гаранции,
за да се осигури навременното репатриране на моряците в съответствие с
разпоредбите на Кодекса.
Стандарт А2.5 – Репатриране
1. Всяка държава-членка осигурява на
моряците, наети на работа на кораби,
плаващи под нейно знаме, правото на
репатриране при следните обстоятелства:
(а) ако срокът на моряшкия трудов договор
изтече, докато морякът е на борда на
кораба;
(b) когато моряшкият трудов договор бъде
прекратен:
(i) от корабособственика; или
(ii) от моряка по уважителни причини;
и също така
(c) когато морякът не е способен да изпълнява повече своите задължения съгласно
трудовия си договор или не може да се
очаква да ги изпълнява при конкретни
обстоятелства.
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2. Всяка държава-членка осигурява наличието на съответните разпоредби в
националното си законодателство или
други мерки или в колективните трудови
договори, които определят:
(а) обстоятелствата, при които моряците
имат право на репатриране в съответствие с алинея 1(b) и (c) на този
Стандарт;
(b) максима лната продъл ж ителност на
периодите на работа на борда на кораб, след които морякът има право на
репатриране – тези периоди трябва да
са по-кратки от 12 месеца; и
(c) конкретните права, предоставяни от
корабособственика във връзка с репатрирането, включително тези, отнасящи
се до крайната точка на репатриране,
начина на транспортиране, съответните
разходи, които са за сметка на корабособственика, и други мерки, които той
предприема.
3. Всяка държава-членка забранява на
корабособствениците да изискват от моряците да извършват авансови плащания
за покриване на разходите по тяхното
репатриране при започване на работа,
както и да си възстановяват разходите по
репатрирането от възнагражденията на
моряците или от други техни вземания,
освен в случаите, когато в съответствие
с националното законодателство или
други мерки или приложимите колективни трудови договори е установено,
че морякът е в сериозно нарушение на
своите трудови задължения.
4. Националното законодателство не накърнява правото на корабособственика
да си възстанови разходите за репатрирането по договор с трета страна.
5. Ако корабособственикът не е в състояние да организира репатрирането или
да поеме разходите за репатрирането
на моряците, които имат право на репатриране:
(а) компетентната власт на държаватачленка, под чието знаме плава корабът, организира репатрирането на
съответните моряци; ако тя не успее
да го организира, държавата, от която
моряците трябва да бъдат репатрирани,
или държавата, чиито граждани са те,
може да организира репатрирането и да
си възстанови разходите от държаватачленка, под чието знаме плава корабът;
(b) държавата-членка, под чието знаме
плава корабът, си възстановява от корабособственика направените във връзка
с репатрирането на моряците разходи;
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(c) разходите за репатрирането освен в
случаите, предвидени от разпоредбите
на алинея 3 на този Стандарт, не са за
сметка на моряка.
6. Всяка държава-членка, която е платила
разходите за репатрирането в съответствие с този Кодекс и като отчита приложимите международни нормативни
актове, включително Международната
конвенция за арест на кораби, 1999 г.,
може да арестува или да изиска арестуването на корабите на съответния
корабособственик, докато не бъде извършено възстановяване на разходите в
съответствие с разпоредбите на алинея
5(а) на този Стандарт.
7. Всяка държава-членка улеснява репатрирането на моряците, които работят
на кораби, които посещават нейните
пристанища или преминават през нейните териториални или вътрешни води,
както и извършването на замени на
членовете на екипажа на борда.
8. По-конкретно държавите-членки нямат
право да откажат правото на репатриране на никой моряк поради финансовото
състояние на корабособственика или
поради неспособността или нежеланието на корабособственика да замени
някой моряк.
9. Всяка държава-членка изисква от корабите, които плават под нейно знаме, да
имат в наличност и да предоставят на
разположение на моряците екземпляр от
прилаганото национално законодателство относно репатрирането, написано
на подходящ език.
Ръководство В2.5 – Репатриране
Ръководство В2.5.1 – Право на репатриране
1. Моряците трябва да имат право на
репатриране:
(а) в предвидените в алинея 1(а) на Стандарт
А2.5 случаи: при изтичане на срока на
предизвестие, определен в съответствие
с клаузите на моряшкия трудов договор;
(b) в предвидените в алинея 1(b) и (c) на
Стандарт А2.5 случаи:
(i) на болест или злополука или други здравословни причини, които
изискват репатриране, ако здравословното състояние на моряка му
позволява да пътува;
(ii) на корабокрушение;
(iii) че корабособственикът не е способен
да продължи да изпълнява своите
правни или договорни задължения
като работодател на моряка поради
несъстоятелност, продажба на кораба, промяна в регистрацията на
кораба или други подобни причини;
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(iv) че корабът се е о т п ра ви л к ъм
зона на военен конфликт съгласно определението на такава зона
в националното законодателство
или моряшкия трудов договор, в
която зона морякът не е съгласен
да отиде; и
(v) на прекратяване или прекъсване
на трудовото отношение в съответствие с решение по търговско
дело или колективен трудов договор
или прекратяване на т рудовото
отношение поради други подобни
причини.
При определяне на максималния период на работа на борда на кораб, след
който морякът има право на репатриране, в съответствие с този Кодекс,
трябва да се отчитат факторите, които
оказват влияние на работната среда
на моряците. Всяка държава-членка
трябва да се стреми, когато това е
възможно, да намалява тези периоди в
светлината на технологичните промени
и развитие и може да се ръководи от
препоръките, направени от Смесената
морска комисия.
Разходите, които трябва да се поемат
от корабособственика за репатриране
съгласно Стан дарт А 2.5, т рябва да
включват като минимум следното:
транспорт до мястото, избрано за репатриране в съответствие с алинея 6
на това Ръководство;
настаняване и храна от момента, в
който морякът напусне кораба, докато
пристигне в мястото за репатриране;
възнаг ра ж дение и коман дировъчни
от момента, в който морякът напусне
кораба, до пристигане в мястото за
репатриране, ако това е разпоредено
от националното законодателство или
колективните трудови договори;
превоз на 30 килограма личен багаж
на моряка до мястото за репатриране;
и
медицинско обслужване, когато е необходимо, докато здравословното състояние на моряка му позволи да пътува
до мястото за репатриране.
Полагаемият се платен годишен отпуск
на моряка не следва да се намалява
с времето, прекарано в очакване на
репатрирането и в пътуване за репатрирането.
Корабособствениците трябва да продължават да покриват разноските по репатрирането, докато съответните моряци
пристигнат в дестинацията, определена
от този Кодекс, или получат подходяща
работа на борда на кораб, движещ се
към една от тези дестинации.
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6. Всяка държава-членка трябва да изисква от корабособствениците да поемат
отговорност по организацията на репатрирането по подходящи за целта и
експедитивни начини. Обичайният вид
транспорт следва да бъде въздушен.
Държавите-членки трябва да определят
дестинациите, до които моряците следва
да бъдат репатрирани. Дестинацията
трябва да бъде в някоя от държавите,
с които може да се приеме, че морякът
има значителна връзка, включително:
(а) мястото, на което морякът е встъпил
в трудово отношение;
(b) мястото, посочено в колективно споразумение;
(c) държавата, в която живее морякът; или
(d) друго такова място, което е договорено
взаимно при сключване на трудовия
договор.
7. Моряците трябва да имат право на
избор на мястото, до което да бъдат
репатрирани, измежду определените
дестинации.
8. Пра во т о на р епат ри ра не може да
изгуби сила, ако съответният моряк
не го предяви в рамките на разумен
срок, който трябва да бъде определен
от националното законодателство или
колективните трудови договори.
Ръководство В2.5.2 – Приложение от държавите-членки
1. На моряците, които очакват своето
репатриране в чужди пристанища, в
случай на забавяне на репатрирането трябва да бъде оказвана всякаква
практическа подкрепа и компетентната
власт в чуждото пристанище трябва да
предприеме необходимото, за да бъдат
незабавно уведомени консулският или
местният представител на държавата,
под чието знаме плава корабът, или
съответно на държавата, чийто гражданин е морякът, или на държавата,
където живее морякът.
2. Всяка държава-членка трябва да следи за предприемането на съответните
мерки:
(а) за репатрирането на моряците, работещи
на кораб, плаващ под знаме на чужда
държава, които са свалени на брега в
чуждо пристанище поради независещи
от тях причини, до:
(i) пристанището, в което съответният
моряк е встъпил в трудово отношение; или
(ii) пристанище, съответно в държавата, чийто гражданин е морякът,
или в държавата, където морякът
живее; или
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(iii) друго пристанище, за което са се
договорили морякът и капитанът
или корабособственикът, с одобрението на компетентната власт или
при други подходящи гаранции;
(b) за медицинско обслужване и издръжка
на моряците, работещи на кораб, плаващ
под знаме на чужда държава, които са
свалени на брега в чуждо пристанище
поради болест или злополука, причинена по време на работа на кораба, но не
и поради тяхното предумишлено лошо
поведение.
3. Ако се установи, че млад моряк, на
възраст под 18 години, е непригоден за
живот на море, след като той е работил на кораб най-малко четири месеца
по време на първото си задгранично
плаване, трябва да му се предостави
възможност да бъде репатриран, без
разноски за негова сметка, от първото
подходящо пристанище, в което има консулска служба на държавата, под чието
знаме плава корабът, или на държавата,
чийто гражданин е младият моряк или
в която той живее. Властите, които са
издали документите, позволяващи на
младия моряк да приеме работата на
море, следва да бъдат уведомени за
всяко подобно репатриране, както и за
причините за това репатриране.
Правило 2.6 – Компенсация на
моряците при погиване или потъване на кораба
Цел: да се гарантира, че моряците ще бъдат
компенсирани в случай, че корабът погине или
потъне
1. Моряците имат право на подходяща
компенсация в случай на злополука, загуба
или безработица, породени от погиването или
потъването на кораба.
Стандарт А2.6 – Компенсация на моряците
при погиване или потъване на кораба
1. Всяка държава-членка създава правила,
гарантиращи, че във всеки случай на
погиване или потъване на кораб корабособственикът ще изплати на всеки
моряк на борда обезщетение за безработица, причинена от това погиване
или потъване.
2. Правилата, посочени в алинея 1 на
този Стандарт, не накърняват други
права, които моряците могат да имат в
съответствие с националното законодателство на съответната държава-членка
във връзка със загуби или злополуки,
причинени от погиването или потъването на кораба.
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Ръководство В2.6 – Компенсация на моряците
при погиване или потъване на кораба
Ръководство В2.6.1 – Изчисление на обезщетението за безработица
1. Обезщетението за безработица, причинена от погиването или потъването
на кораб, следва да бъде изплащано за
дните, през които морякът действително
е безработен, в размер, равен на размера
на възнаграждението на моряка съгласно неговия трудов договор, но общият
размер на обезщетението, платимо на
всеки отделен моряк, може да бъде
ограничен до размера на възнаграждението му за два месеца.
2. Всяка държава-членка трябва да предостави на моряците такива законови
средства за получаване на тези обезщетения, каквито те имат за получаване
на неизплатените възнаграждения по
време на службата си.
Пр а ви ло 2 .7 – Н и в а н а око м п лектуване на корабите с екипаж
Цел: да се гарантира, че моряците работят
на борда на кораби, окомплектувани с достатъчен
на брой персонал, необходим за обезпечаването
на безопасна, ефективна и сигурна експлоатация
на кораба
1. Всяка държава-членка изисква от всички
кораби, които плават под нейно знаме,
да разполагат с достатъчен брой моряци, наети на работа на борда, за да се
гарантира, че корабите се експлоатират безопасно, ефективно и с нужната
грижа по отношение на сигурността
във всякакви условия, като се отчитат
умората на моряците и специфичният
характер и условия на рейса.
Стандарт А2.7 – Нива на окомплектуване на
корабите с екипаж
1. Всяка държава-членка изисква от всички
кораби, които плават под нейно знаме,
да разполагат с достатъчен брой моряци
на борда, за да се гарантира, че корабите
се експлоатират безопасно, ефективно и
с нужната грижа по отношение на сигурността. Всеки кораб се комплектува с
достатъчен по численост и притежаващ
необходимата квалификация екипаж,
за да се гарантира безопасността и
сигурността на кораба и неговия персонал във всякакви експлоатационни
условия, в съответствие с документа
за надеждно окомплектуване на кораба с екипаж или друг такъв документ,
издаден от компетентната власт, както
и да отговаря на изискванията на тази
Конвенция.
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2. При определяне, одобряване или ревизиране на окомплектуването на корабите с екипажи компетентната власт
отчита необходимостта от избягване
или свеждане до минимум полагането
на извънреден труд, за да се осигури
достатъчно почивка и да се ограничи
умората, както и принципите на приложимите международни нормативни
актове относно окомплектуването на
корабите с екипажи, особено тези на
Международната морска организация.
3. При определяне на окомплектуването
на корабите с екипажи компетентната
власт отчита всички изисквания на
Правило 3.2 и Стандарт А3.2 – Храна
и сервиране.
Ръководство В2.7 – Нива на окомплектуване
на корабите с екипаж
Ръководство В2.7.1 – Разрешаване на спорове
1. Всяка държава-членка трябва да поддържа или да се увери, че се поддържа
ефективен механизъм за разследване
и разрешаване на жалби или спорове
относно окомплектуването на корабите
с екипажи.
2. Представители на организациите на
корабособствениците и на моряците,
със или без участието на други лица
или власти, трябва да участват в използването на тези механизми.
Правило 2.8 – Развитие на кариерата и професионалните умения
и възможности за професионална
реализация на моряците
Цел: да се подпомогнат развитието на кариерата и професионалните умения и възможности
те за професионална реализация на моряците
1. Всяка държава-членка провежда национална политика за насърчаване на
заетостта в морския сектор и на развитието на кариерата и професионалните
умения на моряците, живеещи на нейна
територия, както и за разширяване на
възможностите за тяхната професионална реализация.
Стандарт А2.8 – Развитие на кариерата и
професионалните умения и възможности за
професионална реализация на моряците
1. С цел обезпечаване на морския сектор
със стабилна и квалифицирана работна
сила всяка държава-членка провежда
национална политика за насърчаване
на развитието на кариерата и професионалните умения на моряците и разширяване на възможностите за тяхната
професионална реализация.
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2. Целта на политиката, посочена в алинея 1 на този Стандарт, е да се подпомогнат моряците да подобрят своите
професионални умения, квалификация
и възможности за професионална реализация.
3. Всяка държава-членка след консултации със съответните организации на
корабособствениците и на моряците
оп редел я ясни цели по о т ношение
професионалното ориентиране, образование и обучение на моряците, чиито задължения на борда на кораба са
свързани на първо място с безопасната
експлоатация и навигация на кораба,
включително текущото обучение.
Ръководство В2.8 – Развитие на кариерата и
професионалните умения и възможности за
професионална реализация на моряците
Ръководство В2.8.1 – Мерки за подпомагане
на развитието на кариерата и професионалните умения и възможности за професионална
реализация на моряците
1. Мерките за постигане на целите, посочени в Стандарт А2.8, могат да включват:
(а) споразумения, сключени с корабособственик или организация на корабособственици, за развитие на кариерата и
професионално обучение; или
(b) мерки за повишаване на заетостта чрез
създаването и поддържането на регистри или списъци на квалифицираните
моряци по категории; или
(c) насърчаване на възможностите както
на борда на кораба, така и на брега за
продължаване на обучението и образованието на моряците, което да спомага
за развитие на уменията и разширяване
на компетенциите, за да се осигури и
запази достойно работно място, да се
подобрят индивидуалните възможности
за професионална реализация и да се
отговори на променящите се технологични условия и условия на пазара на
труда в морската индустрия.
Ръководство В2.8.2 – Регистър на моряците
1. Когато заетостта на моряците се регулира посредством водене на регистри
или списъци, тези регистри или списъци
трябва да включват всички професионални категории моряци по начин, определен в националното законодателство
или практика или с колективен трудов
договор.
2. Моряците, включени в такъв регистър
или списък, следва да имат предимство
при назначаване на работа на кораб.
3. Националното законодателство или
практика или колективни ят т рудов
договор трябва да определят начина,
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по който моряците, включени в такъв
регистър или списък, трябва да бъдат
на разположение за работа.
4. Доколкото националното законодателство позволява, броят на моряците в
тези регистри или списъци трябва да
бъде преразглеждан периодично, за да
се постигнат равнища, отговарящи на
нуждите на морската индустрия.
5. Когато е необходимо да се намали броят
на моряците в тези регистри или списъци, трябва да се предприемат всички
подходящи мерки, за да се предотвратят
или да се сведат до минимум негативните последици за моряците, като се
отчита икономическото и социалното
положение в съответната държава.
Глава 3: Жилищни помещения, съоръжения
за отдих и възстановяване, храна и сервиране
Пра ви ло 3.1 – Ж и л и щ н и помеще ния, съоръжения за отдих и възстановяване
Цел: да се гарантира, че моряците разполагат
на борда на кораба с добри жилищни помещения
и съоръжения за отдих и възстановяване
1. Всяка държава-членка гарантира, че
корабите, които плават под нейно знаме, предоставят и поддържат добри
жилищни помещения, съоръжения за
отдих и възстановяване за моряците,
които работят и/или живеят на борда,
с цел подобряване на благосъстоянието
и здравето на моряците.
2. Изискванията в Кодекса за прилагане
на това Правило, които се отнасят до
конструкцията и оборудването на кораба, се отнасят само за кораби, построени по време на или след влизането в
сила на тази Конвенция за съответната
държава-членка. За кораби, построени
преди тази дата, изискванията, свързани с конструкцията и оборудването
на кораба, посочени в Конвенция № 92
относно настаняването на екипажа (ревизирана), 1949 г., и Конвенция № 133
относно настан яването на ек ипа жа
(допълнителни разпоредби), 1970 г.,
продължават да се прилагат така, както
същите са били прилагани съгласно
законодателството или практиката в
съответната държава до тази дата. За
дата на построяване на даден кораб
се приема датата, на която се постави
килът му или когато се намира в сходен
стадий на построяване.
3. Освен ако изрично не е предвидено
друго, всички изисквания, въведени
с изменения на Кодекса, отнасящи се
до разпоредбите относно жилищните
помещения, съоръженията за отдих и
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възстановяване на моряците, се прилагат само за кораби, построени по
време на или след влизането в сила на
съответното изменение за съответната
държава-членка.
Стандарт А3.1 – Жилищни помещения и съоръжения за отдих и възстановяване
1. Всяка държава-членка приема законодателство, което изисква корабите,
които плават под нейно знаме:
(а) да отговарят на минимални стандарти,
гарантиращи, че жилищните помещения и съоръженията за отдих и възстановяване на моряците, които работят
и/или живеят на борда, са добри и
отговарят на съответните разпоредби
на този Стандарт; и
(b) да бъдат инспектирани за установяване на първоначалното и постоянно
съответствие с изискванията на тези
стандарти.
2. При разработването и прилагането на
законодателство за въвеждане на този
Стандарт компетентната власт след консултации със съответните организации
на корабособствениците и на моряците:
(а) взема предвид Правило 4.3 и свързаните
с него разпоредби на Кодекса относно
опазването на здравето и безопасността
и предотвратяването на инциденти в
светлината на конкретните нужди на
моряците, които живеят и работят на
борда на кораба; и
(b) взема под внимание ръководствата,
съдържащи се в Част Б на този Кодекс.
3. Предвидените в Правило 5.1.4 прегледи
се провеждат, когато:
(а) корабът се регистрира или пререгистрира; или
(b) жилищните помещения за моряците на
борда на кораб претърпят значителни
промени.
4. Компетентната власт отделя особено
внимание за гарантиране на изпълнението на изискванията на тази Конвенция
относно:
(а) размера на каютите и другите жилищни
пространства;
(b) отоплението и проветрението;
(c) шума, вибрациите и другите фактори
на окръжаващата среда;
(d) санитарно-хигиенните удобства;
(e) осветлението; и
(f) помещението за оказване на медицинска
помощ.
5. Компетентната власт на всяка държава-членка изисква корабите, които
плават под нейно знаме, да отговарят
на минималните норми за жилищните
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помещения, съоръженията за отдих и
възстановяване на борда, посочени в
членове 6 до 17 на този Стандарт.
По отношение на общите изисквания
към жилищните помещения:
таванът във всички жилищни помещения за моряците да е достатъчно висок;
минималната разрешена височина на
тавана във всички жилищни помещения за моряците, в които е необходимо
пълна свобода на движение, не може да
е по-малка от 203 сантиметра; компетентната власт може да разреши някои
ограничени намаления на този минимум във всяко помещение или част от
всяко помещение, когато са уверени,
че намалението е:
(i) разумно; и
(ii) няма да създаде неудобство за моряците;
жилищните помещения да имат подходяща изолация;
на корабите, които не са пътнически,
съгласно определението за такива кораби, дадено в член 2 (е) и (f) на Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.
(SOLAS), както е изменена с Протокола
от 1988 г., спалните помещения се разполагат над товарната линия в средата
на кораба или около кърмата на кораба
освен в изключителни случаи, в които
размерът, видът или предназначението
на кораба по проект прави всяко друго
разположение непрактично, спалните
помещения могат да се разположат в
предната част на кораба, но в никой
случай пред преградата, предпазваща
при сблъсък;
на пътнически кораби и на кораби
със специа лно предназначение, построени в съответствие с Кодекса за
безопасност на кораби със специално
предназначение, приет от Международната морска организация през 1983 г.,
и последващите му ревизии („кораби
със специално предназначение“) компетентната власт може да разреши
разполагането на спалните помещения
под товарната линия, но в никакъв
случай непосредствено под работните
пътеки, при условие че са предприети
задоволителни мерки за осигуряване
на осветление и проветрение;
не може да има пряк достъп до спалните помещения от товарните или машинните отделения или от камбузите,
складовите помещения, сушилните или
общите санитарни помещения; частта
от преграда, отделяща тези помещения
от спалните помещения и външните
прегради, трябва да е изградена ста-
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билно от стомана или от друг одобрен
материал и да е водонепроницаема и
газоустойчива;
материалите, използвани за построяването на вътрешни прегради, облицовки
и обкови, подове и сглобки, трябва да
бъдат подходящи за целта и да спомагат за осигуряването на здравословен
климат;
трябва да се осигурява достатъчно осветление и дренаж, и
жилищните помещения, съоръженията
за отдих и възстановяване и сервиране
трябва да отговарят на изискванията в
Правило 4.3 и свързаните с него разпоредби на Кодекса относно опазването на
здравето, осигуряване на безопасността
и предотвратяването на инциденти по
отношение на предотвратяването на
риска от излагане на опасни нива на
шум, вибрации и други фактори на
обкръжаващата среда и химикалите на
борда на корабите и да предоставят на
моряците приемливи условия за живот
и пребиваване на борда.
По отношение на изискванията за проветрение и отопление:
спалните помещения и помещенията
за хранене трябва да бъдат достатъчно
проветрени;
жилищните помещения на моряците,
радиопомещението и стаята за централизиран контрол и управление на
машините на всеки кораб трябва да са
оборудвани с климатична инсталация,
като изключения се допускат само по
отношение на корабите, които редовно
търгуват в райони, чиито климатични
условия не го изискват;
всички санитарни помещения трябва да
имат директна вентилация с изход към
открит въздух и която да не е свързана
с вентилационната система на която и
да било част от жилищните помещения;
и
на всеки кораб трябва да се осигури
подаването на достатъчно отопление
чрез подходяща система за отопление,
с изключение на корабите, които плават
изключително в райони с тропически
климат.
По отношение на изискванията за осветление, с изключение на случаите, в
които са разрешени специални мерки
за пътнически кораби, спалните помещения и помещенията за хранене
трябва да бъдат осветени с естествена
светлина и да са оборудвани с адекватно
изкуствено осветление.
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По отношение на корабите, на борда на
които се изисква наличието на спални
помещения, се прилагат следните изисквания:
на кораби, които не са пътнически, за
всеки моряк се предоставя индивидуално спално помещение; изключения
от това изискване могат да се правят
от компетентната власт след консултации със съответните организации на
корабособствениците и на моряците по
отношение на кораби с брутен тонаж
под 3000 тона или кораби със специално
предназначение;
за мъжете и жените се предоставят
отделни спални помещения;
спалните помещения трябва да бъдат с
подходящи размери и подходящо оборудвани, за да се осигури необходимият
комфорт и да се улесни поддържането
на чистота;
на всеки моряк се осигурява самостоятелно легло във всички случаи;
минималните вътрешни размери на
леглото не могат да бъдат по-малки от
198 сантиметра на 80 сантиметра;
квадратурата на единичните спални
помещения на моряците не може да е
по-малка от:
(i) 4,5 квадратни метра на кораби с
брутен тонаж под 3000 тона;
(ii) 5,5 квадратни метра на кораби с
брутен тонаж 3000 тона или повече,
но под 10 000 тона;
(iii) 7 квадратни метра на кораби с брутен тонаж 10 000 тона или повече;
за да се осигурят единични спални помещение на кораби с брутен тонаж под
3000 тона, на пътнически кораби и на
кораби със специално предназначение,
компетентната власт може да разреши
намаление на квадратурата на тези
помещения;
спалните помещения на кораби с брутен тонаж под 3000 тона, които не са
пътнически кораби или кораби със
специално предназначение, могат да
бъдат обитавани от не повече от двама
моряци; квадратурата на такива спални
помещения е минимум 7 квадратни
метра;
квадратурата на спалните помещения
за моряците, които не са от офицерския
състав, на пътнически кораби и кораби
със специално предназначение не може
да бъде по-малка от:
(i) 7,5 квадратни метра на стая за
двама души;
(ii) 11,5 квадратни метра на стая за
трима души;
(iii) 14,5 квадратни метра на стая за
четирима души;
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(j) в едно спално помещение на кораби със
специално предназначение могат да се
настаняват повече от четирима души,
като квадратурата на такива спални
помещения не може да бъде по-малка
от 3,6 квадратни метра за човек;
(k) на кораби, които не са пътнически
кораби или кораби със специално предназначение, когато не е предоставена
самостоятелна дневна стая или стая
за отдих, квадратурата на спалните
помещения за моряците от офицерския
състав не може да бъде по-малка от:
(i) 7,5 квадратни метра на кораби с
брутен тонаж под 3000 тона;
(ii) 8,5 квадратни метра на кораби с
брутен тонаж 3000 тона или повече,
но под 10 000 тона;
(iii) 10 квадратни метра на кораби с
брутен тонаж 10 000 тона или повече;
(l) на пътническите кораби и на корабите
със специално предназначение, когато
не е предоставена самостоятелна дневна
стая или стая за отдих, квадратурата
на спалните помещения за моряците от
офицерския състав не може да бъде помалка от 7,5 квадратни метра на човек
за младши офицери и 8,5 квадратни
метра на човек за старши офицери; под
младши офицери следва да се разбира моряци на оперативно ниво, а под
старши – моряци на управленско ниво;
(m) капитанът, главният механик и старшият помощник-капитан в допълнение към
своите спални помещения разполагат
с прилежаща дневна стая или стая за
отдих или равностойно допълнително
прост ранство; компетентната власт
може да направи изключение от това
изискване за корабите с тонаж под 3000
тона след консултации със съответните
организации на корабособствениците и
на моряците;
(n) мебелировката за всеки обитател включва заключващо се шкафче за дрехи с
достатъчно големи размери (най-малко
475 литра) и чекмедже или равностойно
пространство не по-малко от 56 литра;
ако чекмеджето е комбинирано с шкафа,
тогава общият обем на шкафа трябва
да бъде минимум 500 литра; да има
лавица и да може да се заключва, за
да се гарантира личната собственост
на обитателя;
(о) всяко спално помещение се оборудва
с маса или бюро, което може да бъде
фиксирано, сгъваемо или плъзгащо
се и с удобно място за сядане според
нуждите.
10. По отношение на изискванията за столовите:
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(а) столовите се разполагат отделно от
спалните помещения и възможно найблизо до камбуза; компетентната власт
може да направи изключение от това
изискване за корабите с тонаж под 3000
тона след консултации със съответните
организации на корабособствениците и
на моряците; и
(b) столовите са с необходимия размер,
разполагат с удобства и са подходящо
мебелирани и оборудвани (включително
непрестанно функциониращи машини
за разхладителни напитки), отчитайки
вероятния брой на моряците, които ще
ги ползват по всяко време; в зависимост от обстоятелствата столовите са
отделни или общи.
11. По отношение на изискванията за санитарните възли:
(а) всички моряци имат удобен достъп до
санитарните възли на кораба, които
отговарят на минимални здравословни
и хигиенни норми и разумни норми за
комфорт, като се осигуряват отделни
санитарни възли за жените и мъжете;
(b) леснодост ъпни санитарни възли се
разполагат в близост до навигационния
мостик и до машинното отделение или
близо до контролния център на машинното отделение; компетентната власт
може да направи изключение от това
изискване за корабите с тонаж под 3000
тона след консултации със съответните
организации на корабособствениците и
на моряците;
(c) на всеки кораб за моряците, които не
разполагат с лични санитарни помещения, се осигуряват минимум една
тоалетна, една мивка и една вана и/или
душ, разположени на удобни места, на
всеки шест или по-малко души;
(d) всички спални помещения на корабите,
с изключение на пътническите, имат
мивки с течаща топла и студена вода
освен в случаите, в които такива мивки
има в прилежащите персонални бани;
(e) по отношение на пътническите кораби,
които извършват рейсове с времетраене
не повече от четири часа, компетентната власт може да обмисли специални
мерки или намаляване на изискващия
се минимален брой тоалетни; и
(f) на всички места за миене се осигурява
топла и студена прясна течаща вода.
12. По о т ношение на изиск вани я та за
болнично помещение на корабите с
екипаж от 15 или повече моряци, които
извършват рейсове с времетраене от три
или повече дни, се осигурява болнично
помещение, предназначено предимно
и изключително за медицински цели;
компетентната власт може да облекчи
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това изискване за кораби, участващи
в крайбрежната търговия; при одоб
ряването на болнично помещение на
борда компетентната власт гарантира,
че помещението е леснодостъпно при
всяка к ви мет еоролог и чни услови я,
предоставя удобни условия за обитаващите го и спомага те да получат бърза
и подходяща грижа.
Наличие на подходящо обзаведени и
разположени перални помещения.
На откритата палуба на всеки кораб,
отчитайки неговия размер и броя на моряците на борда, се осигурява подходящо
по размер място или места, достъпно
за моряците в извънработно време.
На всички кораби се осигуряват отделни офисни помещения или общо
корабно офис помещение за ползване
от персонала на палубата и машинното
отделение; компетентната власт може
да направи изключение от това изискване за корабите с тонаж под 3000
тона след консултации със съответните
организации на корабособствениците и
на моряците.
Корабите, които редовно посещават
пристанища, на които има много комари, с е обору д ват с ъс с ъо т ве т н и
противокомарни устройства съгласно
изискванията на компетентната власт.
Отчитайки изискванията на Правило
4.3 и свързаните с него разпоредби на
Кодекса относно опазването на здравето
и безопасността и предотвратяването
на злополуки, на борда се предоставят
подходящи средства за отдих, забавление и възстановяване на моряците,
които средства са приспособени към
специалните нужди на моряците, които
трябва да живеят и работят на кораби.
Компетентната власт изисква провеждането на чести проверки на борда на
корабите от или под контрола на капитана, за да се осигури помещенията на
моряците да са чисти, годни за живеене
и в добро състояние. Резултатите от
всяка такава проверка се записват и
са на разположение за преглед.
Компетентната власт след консултации
със съответните организации на корабособствениците и на моряците може да
разреши известни отклонения от този
Стандарт при условие, че тези отклонения не водят до по-неблагоприятни
условия, отколкото при спазването на
Стандарта, за кораби, по отношение на
чиито екипажи е нужно да се отчитат без
дискриминация различните характерни
за членовете на тези екипажи религиозни обичаи и социални практики.
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20. Всяка държава-членка след консултации със съответните организации на
корабособствениците и на моряците
може, когато това е разумно, да направи
изключение за кораби с брутен тонаж
под 200 тона във връзка със следните
разпоредби на този Стандарт, отчитайки
размера на кораба и броя на лицата на
борда:
(а) алинея 7(b), 11 (d) и 13; и
(b) алинея 9(f) и от (h) до (l) включително
само по отношение на площта на пода.
21. Изключения по отношение на изискванията на този Стандарт се допускат
единствено ако те са изрично разрешени
от този Стандарт и единствено при конкретни обстоятелства, при които тези
изключения могат да бъдат защитени
по безспорен начин и сериозно обосновани, без да се допуска компромис по
отношение на опазването на здравето
и безопасността на моряците.
Ръководство В3.1 – Жилищни помещения, съоръжения за отдих и възстановяване
Ръководство В3.1.1 – Проектиране и конструкция
1. Външните прегради на спалните помещения и столовите трябва да бъдат
подходящо изолирани. Всички машинни
обвивки и всички гранични прегради
на камбузите и другите пространства,
в които се генерира топлина, трябва
да бъдат подходящо изолирани, когато
съществува вероятност от топлинно
въздействие върху прилежащите помещения или коридори. Необходимо е
също така да се предприемат мерки за
защита от топлинното въздействие от
тръби с пара и/или гореща вода.
2. Спалните помещения, столовите, помещенията за почивка и коридорите
в жилищната зона трябва да бъдат
подходящо изолирани, за да се избегне
кондензация или пренагряване.
3. Повърхностите на преградите и каютите трябва да са направени от лесно
почистващ се материал. Не трябва да
се използват конструкции, които могат
да създадат условия за развъждане на
паразити.
4. Повърхността на преградите и таваните
на спалните помещения и столовите
трябва да бъдат лесни за почистване и
боядисани в светли цветове с издръжлива, нетоксична боя.
5. Подовете във всички помещения, предназначени за моряците, трябва да са
направени от одобрени материал и конструкция и с непромокаема, нехлъзгаща
се и лесна за почистване повърхност.
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6. Когато подовете са от смесени материали, връзките със страните трябва
да бъдат така профилирани, че да се
избегнат цепнатини.
1.

2.
(а)

(b)

3.

Ръководство В3.1.2 – Вентилация
Системата за вентилация в спалните
помещен и я и с т олови т е т рябва да
бъде контролирана по начин, който
да поддържа въздуха в задоволително
състояние и да осигурява ефективна
циркулация на въздуха при всякакви
метеорологични и климатични условия.
Климатичните системи независимо дали
са индивидуални, или централизирани
трябва да са проектирани така, че да:
поддържат задоволителни стойности на
температурата и влажността на въздуха в сравнение с външните условията,
осигуряват достатъчен обмен на въздуха
във всички климатизирани помещения,
отчитат особеностите на работата на
море и да не произвеждат прекомерен
шум или вибрации; и
позволяват лесно почистване и дезинфектиране, за да се предотврати или
конт ролира разпрост ран яването на
зарази.
Достатъчно захранваща мощност за
фу нк ционирането на к лиматичните
системи и другите средства за проветряване, които се изискват от предходните
алинеи на това Ръководство, трябва да
се осигури за целия период, през който
моряците живеят или работят на борда
и както това се налага от условията.
Тази мощност обаче не трябва да се
предоставя от източник, предназначен
за спешни нужди.

Ръководство В3.1.3 – Отопление
Системата за отопление в помещенията
за моряците трябва да функционира
през цялото време, през което на борда
живеят и работят моряци и условията
го изискват.
2. Отоплението на всичк и кораби, за
които се изисква да са оборудвани с
отоплителни системи, трябва да се
осигурява чрез гореща вода, горещ
въздух, електричество, пара или техен
еквивалент. Същевременно в жилищните помещения не трябва да се използва
пара като средство за трансмисия на
топлина. При обичайните метеорологични и климатични условия, характерни за района на плаване на кораба,
отоплителната му система трябва да е
в състояние да поддържа задоволително
ниво на температурата в жилищните
1.

С Т Р.

3.

58

ДЪРЖАВЕН

помещен и я на моря ц и т е. Норм и т е
следва да се определят от компетентната власт.
Радиаторите и другите отоплителни
уреди трябва да бъдат разположени и
при нужда обезопасени по начин, който
да не допуска риск от пожар и да не
създава опасност или неудобство на
живущите.

Ръководство В3.1.4 – Осветление
1. Ж илищните помещени ята за моряците на всички кораби трябва да са
снабдени с електрическо осветление.
Ако няма два независими източника
на електричество за осветлението, за
използване при спешни случаи трябва
да се осигури допълнително осветление
чрез подходящи лампи или осветителни
тела.
2. В спалните помещения трябва да има
инсталирана електрическа лампа за
четене над горната част на всяко легло.
3. Компетентната власт трябва да приеме
подходящи норми за естествена светлина и изкуствено осветление.
Ръководство В3.1.5 – Спални помещения
1. Корабите следва да са оборудвани с
подходящи койки, които да предоставят
на моряка и на лицето, което би могло
го придружава, максимален комфорт.
2. Доколкото се счете за целесъобразно и
изпълнимо на практика, като се вземе
предвид размерът на кораба, неговото
предназначение и конструкция, спалните помещения трябва да бъдат планирани и оборудвани със самостоятелна
баня с тоалетна, за да се предостави
разумен комфорт на обитателите и да
се улесни чистотата.
3. Доколкото е осъществимо, спалните
помещени я на моряците т рябва да
бъдат разпределени така, че моряците,
които дават вахти, да са отделени, за да
не живеят в една стая моряци, които
работят през деня, заедно с тези, които
дават нощна вахта.
4. Моряците, изпълняващи задължения
на старши офицери, не трябва да се
настаняват повече от двама души в
едно спално помещение.
5. Доколкото е практически осъществимо,
трябва да се предвиди възможността
вторият механик също да се възползва от предвидената в алинея 9(m) на
Стандарт А3.1 привилегия.
6. При измерването на площта на пода
се включват пространствата, заемани
от койки, шкафове, сандъци и столове.
Малки пространства или пространства
с неправилна форма, които реално не
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увеличават свободната за движение
площ и върху които не може да се слагат
мебели, трябва да бъдат изключени.
Койките могат да бъдат разположени
на нива една над друга, но не повече
от две; когато койките са подредени по
продължението на борда на кораба със
странична светлина над всяка койка,
те следва да са разположени само на
едно ниво.
Когато койките са разположени една
над друга, разстоянието от пода до дол
ното легло трябва да бъде най-малко
30 сантиметра; горното легло трябва
да бъде разположено приблизително по
средата между долното легло и долната
страна на гредите на тавана.
При наличие на рамка и табла на
койките те трябва да са изработени от
одобрен материал, който да е твърд,
гладък и да не позволява развитие на
корозия или паразити.
Ако за направата на койките са използвани тръбни рамки, те трябва да са
напълно запечатани и без дупки, през
които могат да влязат паразити.
Всяка койка трябва да има удобен матрак с еластична подложка или комбиниран еластичен матрак, включително
еластично дъно или еластичен матрак.
Матракът и материалът за подложката
трябва да са изработени от одобрен
материал. Не трябва да се използва за
пълнеж материал, който създава условия
за поява и развитие на паразити.
При разполагане на койките една над
друга под долната част или еластичното
дъно на матрака на горната койка следва
да се постави прахоустойчиво дъно.
Мебелите трябва да са от гладък, твърд
материал, който не е податлив на деформации или корозия.
Спалните помещения трябва да бъдат
оборудвани с пердета или техен заместител за предпазване от страничните
светлини.
Спалните помещения трябва да бъдат
оборудвани с огледало, малки шкафове
за тоалетни принадлежности, лавица
за книги и достатъчен брой закачалки
за дрехи.

Ръководство В3.1.6 – Помещения за хранене
1. Помещенията за хранене могат да бъдат общи или отделни. Решението по
този въпрос трябва да бъде взето след
консултации с представителите на организациите на корабособствениците
и на моряците и да бъде одобрено от
компетентната власт. Трябва да се взе-
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мат предвид фактори, като размера на
кораба и различните културни, религиозни и социални нужди на моряците.
Когато има отделни столови помещения за моряците, следва да се осигурят
отделни помещения за хранене на:
капитана и офицерите; и
старшите и другите моряци.
На кораби, които не са пътнически,
квадратурата на помещенията за хранене на моряците трябва да бъде не помалко от 1,5 квадратни метра за човек
от предвидения капацитет на местата.
Помещенията за хранене на всички
кораби трябва да бъдат оборудвани
с маси и подходящи места за сядане,
подвижни или неподвижни, достатъчни
за настаняването на максимален брой
моряци, които могат да ги използват
по едно и също време.
По всяко време на разположение на
моряците, намиращи се на борда на
кораба, трябва да има:
удобно разположен хладилник, с достатъчна вместимост съобразно хората,
кои т о използват помещен ие т о и л и
помещенията за хранене;
устройства за горещи напитки; и
устройства за студена вода.
Когато кухненският килер не е достъпен
от помещението за хранене, последното
трябва да е оборудвано с подходящи
шкафове за кухненски прибори и съответните приспособления за миене на
кухненски прибори.
Повърхностите на масите и столовете
трябва да са изработени от нехлъзгав
материал.

Ръководство В3.1.7 – Санитарни помещения
1. Мивките и баните трябва да бъдат
подходящи по размер и изработени от
одобрен материал с гладка повърхност,
устойчив на счупване, олющване или
корозия.
2. Всички тоалетни трябва да са изработени
по одобрен еталон и да са снабдени с
изобилна течаща вода или друг тип оттичане, като въздушна аспирация, които
да могат да се пускат по всяко време и
да се контролират индивидуално.
3. Санитарните помещения, предвидени
за ползване от повече от един човек,
трябва да отговарят на следните изисквания:
(а) подовете трябва да бъдат от одобрен,
издръжлив, непромокаем материал и
да се отводняват по подходящ начин;
(b) преградите трябва да са от стомана
или друг одобрен материал и трябва да
бъдат водонепропускливи до най-малко
23 сантиметра над нивото на палубата;
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(c) помещенията трябва да бъдат достатъчно
осветени, отоплени и проветрени;
(d) тоалетните трябва да са разположени в
близост до спалните помещения и баните и същевременно да са отделени от
тях, без пряк достъп от спалните или от
коридор между спалните и тоалетните,
до който няма друг достъп; това изискване не се отнася за случаите, в които
тоалетната е разположена в отделение
между две спални помещения, обитавани
от не повече от четирима моряци; и
(e) когато в отделенията има повече от една
тоалетна, те трябва да бъдат достатъчно
закрити, за да се осигури уединение.
4. С ъ ор ъ жен и я т а за п ра не, кои т о с е
предоставят на моряците, трябва да
включват:
(а) перални машини;
(b) сушилни машини или достатъчно отоплени и проветрени стаи за сушене; и
(c) ютии и дъски за гладене или аналогично
оборудване.
Ръководство В3.1.8 – Болнично помещение
1. Болничното помещение трябва да е проектирано по начин, който да улеснява
прегледите и предоставянето на първа
медицинска помощ и да предотвратява
разпространението на инфек циозни
болести.
2. Входът, леглата, осветлението, проветрението, отоплението и подаването
на вода трябва да са организирани по
начин, който да осигури удобството и
да улесни лечението на обитателите.
3. Компетентната власт следва да определи
изискуемия брой на болничните легла.
4. Б ол н и ч но т о помещен ие с лед ва з а
бъде оборудвано с отделни санитарни
помещения, предназначени изключително за нуждите на обитателите на
това помещение, които съставляват
част от болничното помещение или са
разположени в непосредствена близост
до него. Минималното оборудване на
такива санитарни помещения трябва
да включва една тоалетна, една мивка
и една вана или душ.
Ръководство В3.1.9 – Други помещения
1. При наличие на отделни помещения за
преобличане на персонала на машинното
отделение тези помещения трябва да са:
(а) разположени извън машинното отделение, но в непосредствена близост до
него; и
(b) оборудвани с индивидуални шкафчета
за дрехи, както и с вани и/или душове и мивки с течаща прясна топла и
студена вода.
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Ръководство В3.1.10 – Спални принадлежности,
принадлежности за хранене и други принадлежности
1. Всяка държава-членка следва да отчита
прилагането на следните принципи:
(а) корабособственикът трябва да снабди
всички моряци с чисти спални прина длеж ност и и п рина длеж ност и за
хранене за ползване по време на работа
на кораба, като тези моряци са отговорни за връщането им в определен
от корабособственика момент и при
приключване на работата на кораба;
(b) леглата трябва да са от добро качество,
чиниите, чашите и другите прибори за
хранене трябва да са от одобрен материал, лесен за почистване; и
(c) корабособственикът трябва да осигури
кърпи за баня, сапун и тоалетна хартия
за всички моряци.
Ръководство В.3.1.11 – Съоръжения за отдих и
възстановяване, пощенски услуги и организация
на посещенията на кораба
1. Като се отчитат променящите се нужди
на моряците, в резултат на техническото,
функционалното и прочее развитие на
корабоплавателната индустрия, съоръженията за отдих и възстановяване
следва да се проверяват редовно, за да
се гарантира, че същите са подходящи
и в достатъчно количество.
2. Обзавеждането на помещенията за отдих
и възстановяване трябва да включва
като минимум библиотека и помещение
за четене, писане и ако е възможно,
игри.
3. При проектирането на помещенията за
отдих и възстановяване компетентната
власт трябва да предвиди оборудването
им с лавка.
4. Където е практически възможно, трябва да се п ред ви д и п редос та вя не т о
безплатно за моряците и на следните
съоръжения и помещения:
(a) за пушене;
(b) за гледане на телевизия и слушане на
радио;
(c) за прожекции на филми, като налич
ният брой филми трябва да съответства
на продължителността на рейса и при
необходимост в рамките на подходящи
интервали от време тези филми да се
подменят;
(d) спор т на ек и п и ровк а, вк л юч и т ел но
оборудване за физически упражнения,
игри за маса и игри за палубата;
(e) за плуване, когато това е възможно;
(f) библиотека, съдържаща професионална и друга литература, като видът и
количеството є следва да съответстват
на продължителността на рейса и при
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необходимост в рамките на подходящи
интервали от време тази литература да
се подменя;
за упражняването на занаяти;
електронна техника, като например радио, телевизор, видео, DVD/CD плейър,
компютър и софтуер, и касетофон;
когато е подходящо, бар за моряците
на борда, освен ако не противоречи на
националните, религиозните и социалните обичаи; и
адекватен достъп до телефонни комуникации между кораба и брега и електронна поща и интернет комуникации,
когато това е възможно, като цените
на тези услуги трябва да се движат в
разумни граници.
Трябва да се полагат всякакви усилия,
за да се осигури надеждно и експедитивно изпращане на пощата на моряците.
Трябва да се предвидят така също и
мерки за предотвратяване покриването
от моряците на допълнителни разходи
при евентуално връщане на пощата
пора д и обс т оя т елс т ва извън т ехен
контрол.
Трябва да се предвидят мерки в съответствие с прилаганото национално и
международно законодателство, когато е възможно и целесъобразно, при
посещение на дадено пристанище на
моряците да се разрешава да бъдат
посетени от свои съпру ги/съпрузи,
роднини и приятели на борда на кораба
като посетители. Тези мерки следва
да отговарят на всички изисквания по
отношение на сигурността.
Трябва да се предвиди и възможността,
когато това е възможно и целесъобразно,
да се разреши на моряците да бъдат придружавани от своите съпруги/съпрузи на
някои рейсове. Такива съпруги/съпрузи
трябва да са застраховани срещу злополука и болест; корабособствениците
следва да окажат съдействие на моряка
при сключването на такава застраховка.

Ръководство В3.1.12 – Предпазване от шум и
вибрации
1. Помещенията за спане, отдих и възстановяване и сервиране трябва да бъдат
разположени възможно най-далеч от
двигателите, помещенията с рулевата
уредба, лебедките на палубата, системите за отопление и проветряване
и климатичните инсталации и други
шумни механизми и апарати.
2. При изграждането и облицоването на
прегради, палубни подове и палуби в
пространствата, излъчващи звукове,
трябва да се използва звукова изолация
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и други подходящи звукопоглъщащи
материали, както и самозатварящи се
звукоизолиращи врати за машинните
отделения.
3. Машинните отделения и другите подобни помещения, когато това е възможно, трябва да са оборудвани със
зву коизоли рани кон т ролни стаи за
персонала на машинното отделение.
Работните пространства, като например машинната работилница, трябва
да бъдат изолирани, доколкото това е
практически осъществимо, от общия
шум на машинното отделение и трябва
да се взeмат мерки за намаляване на
шума от работата на машините.
4. Ограниченията на нивата на шума в
работните и жилищните пространства
трябва да са в съответствие с предписанията на Международното ръководство
на МОТ относно нивата на експозиция,
вк лючително и тези на Кодекса на
МОТ за препоръчителните практики,
озаглавен „Фактори на околната среда
на работното място, 2001 г.“, и когато
това е приложимо, в съответствие с
конкретната защита, препоръчана от
Международната морска организация,
заедно с последващи нормативни актове
за изменение и допълнение в областта
на допустимите нива на шум на борда
на корабите. Екземпляр от прилаганите
нормативни актове на английски език
или на работния език на кораба трябва
да бъде на разположение на борда на
достъпно за всички моряци място.
5. Спалните и столовите помещения, както
и помещенията за отдих и възстановяване не трябва да бъдат излагани на
прекалени вибрации.
Правило 3.2 – Храна и сервиране
Цел: да се гарантира, че всеки моряк получава
висококачествена храна и питейна вода, която се
осигурява при регламентирани хигиенни условия
1. Всяка държава-членка гарантира, че
корабите, които плават под нейно знаме,
разполагат на борда с достатъчни запаси
от храна и питейна вода, отговарящи
на нормите за здравословно хранене и
покриващи нуждите на лицата на борда
кораба, като се отчитат различията от
културен и религиозен характер.
2. На моряците на борда на кораб се предоставя безплатна храна за периода на
заетостта.
3. Моряците, които са наети като корабни
готвачи и отговарят за приготвянето
на храната, трябва да са обучени и да
притежават съответната квалификация
за тази длъжност на кораба.
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Стандарт А3.2 – Храна и сервиране
Всяка държава-членка приема законодателство или други мерки за установяване на минимални норми по
отношение количеството и качеството
на храната и питейната вода, както и
норми за сервиране, които се прилагат по отношение на сервираната на
моряците храна на кораби, плаващи
под нейно знаме, и чрез образователни
мероприятия осигурява познаването и
прилагането на нормите, упоменати в
този алинея.
2. Всяка държава-членка гарантира, че
корабите, които плават под нейно знаме, отговарят на следните минимални
норми:
(а) разполагат с достатъчни по количество запаси от храна и питейна вода,
притежаващи съответната хранителна
стойност, качество и разнообразие, като
се отчита броят на моряците на борда,
тяхната религия и културни обичаи,
доколкото същите засягат храненето,
както и продължителността и естеството на рейса.
(b) отделението за сервиране на храна се
оборудва и организира по начин, който
позволява осигуряването на моряците
на подходяща, разнообразна и питателна храна, приготвена и сервирана
в хигиенни условия; и
(c) за да изпълнява своите задълженията,
кухненският персонал притежава съответната квалификация или е надлежно
инструктиран.
3. Корабособствениците гарантират, че
моряците, които работят като готвачи
на кораба, са обучени, квалифицирани
и оценени като способни за заемане на
своите позиции в съответствие с изискванията, установени в законодателството на съответната държава-членка.
4. Изискванията на алинея 3 на този Стандарт включват успешното завършване на
одобрен или признат от компетентните
власти курс на обучение, който включва
практическо готварство, лична хигиена
и хигиена на хранене, съхранение на
храната, контрол на запасите, защита на
околната среда и безопасност и здраве
при готвене.
5. Всяко лице, което приготвя храна на
кораб с численост на екипажа под десет
души, за който поради тази численост
на екипажа или поради особеностите на експлоатацията компетентната
власт може да не изисква наличието
на борда му на правоспособен готвач,
трябва да е надлежно подготвено или
инструктирано в области, включващи
1.
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лична хигиена и хигиена на хранене,
както и съхранението и обработката
на храна на борда на кораб.
По изключение в случай на крайна необходимост компетентната власт може
да разреши на неправоспособен готвач
да изпълнява съответни функции на определен кораб и за определено време до
следващото пристанище на посещение
или за не повече от един месец при условие, че лицето, за което се издава това
разрешение, е надлежно подготвено или
инструктирано в области, включващи
лична хигиена и хигиена на хранене,
както и съхранението и обработката
на храна на борда на кораб.
Съгласно предвидените в Глава 5 процедури за съответствие компетентната
власт изисква капитанът или друго
лице под негов контрол да инспектира
и документира редовно следното:
запасите от храна и питейна вода;
всички помещения и цялото оборудване, което се използва за съхранение и
обработка на храната и питейната вода;
и
камбуза и всякакво друго оборудване,
използвано за приготвяне и сервиране
на храната.
Моряци на възраст под 18 години не
могат да бъдат наемани като корабни
готвачи.

Ръководство В3.2 – Храна и сервиране
Ръководство В3.2.1 – Инспектиране, образование, проучване и публикуване
1. Компетентната власт в сътрудничество
с други сродни агенции и организации
трябва да събира актуална информация
за храненето и методите на закупуване,
съхранение, запазване, готвене и сервиране на храна, като се обръща особено
внимание на изискванията за сервиране
на борда на кораб. Тази информация
трябва да се предоставя безплатно или
на разумна цена на производителите
и търговците на хранителни запаси и
оборудване за кораби, на капитаните,
стюардите и готвачите, както и на
съответните организации на корабособствениците и на моряците. За тази
цел трябва да се използват подходящи
информационни материали, като наръчници, брошури, плакати, таблици
или реклами в търговски периодични
издания.
2. Компетентната власт трябва да публикува препоръки относно недопускането
на разхищение на храна, а така също и
за подпомагане прилагането на съответните хигиенни норми и осигуряването
на оптимална организация на работата.
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3.

Компетентната власт следва да работи
със съответните агенции и организации за изработване на образователните
материали и информацията на борда
относно методите за осигуряване на
нужните количества храна и готвене.
4. Компетентната власт следва да работи
в тясно сътрудничество със съответните
организации на корабособствениците
и на моряците и с националните и
местните власти, компетентни в областта на храненето и здравето, и при
необходимост да се ползва от услугите
на тези власти.
Ръководство В3.2.2 – Корабни готвачи
1. Само моряците, които отговарят на
условията, изброени по-долу, могат да
получат свидетелство за правоспособен
готвач на кораб:
(а) ако притежават минималния установен
от компетентната власт стаж на море,
който може да се променя в зависимост
от наличието на съответните квалификации или опит;
(b) ако са издържали успешно предвидения
от компетентната власт изпит или друг
подобен изпит за успешно завършен
одобрен курс за обучение на готвачи.
2. Организирането на предвидения изпит и
издаването на свидетелства могат да се
извършват както пряко от компетентната власт, така и под неин контрол от
одобрените от нея учебни заведения за
подготовка на готвачи.
3. Там, където е подходящо, компетентната
власт следва да регламентира признаването на свидетелствата за правоспособност на корабни готвачи, издадени
от други държави-членки, които са
ратифицирали тази Конвенция или Конвенция № 69 относно свидетелството
за професионална правоспособност на
готвачите на кораби, 1946 г., или друг
одобрен нормативен акт.
Глава 4. Опазване на здравето, медицинско
обслужване, благосъстояние и социално
осигуряване
Прави ло 4.1 – Медицинско об служване на борда на кораба и
на брега
Цел: да се опази здравето на моряците и да
им се осигури навременен достъп до медицинско
обслужване на борда на кораба и на брега
1. Всяка държава-членка гарантира, че
всички моряци, намиращи се на борда
на кораби, плаващи под нейно знаме, са
обхванати от подходящи мерки за опазване на тяхното здраве и имат достъп
до навременно и подходящо медицинско
обслужване, докато работят на борда.
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2. Опазването и обслужването по алинея 1 на това Правило принципно се
предоставят на моряка без заплащане.
3. Всяка държава-членка осигурява на моряците, които работят на борда на кораби, намиращи се на нейна територия, и
които се нуждаят от спешна медицинска
помощ, достъп до медицинските услуги
на брега на тази държава-членка.
4. Установените в Кодекса изисквания
по отношение опазването на здравето
и медицинското обслужване на борда
включват норми за мерки, с които се
цели да се предоставят на моряците
опазване на здравето и медицинско
обслу ж ване съизмеримо, доколкото
е възможно, с тези, предоставени на
работниците на брега.
Стандарт А4.1 – Медицинско обслужване на
борда на кораба и на брега
1. Всяка държава-членка с цел да опази
здравето на моряците, работещи на борда на кораб, плаващ под нейно знаме,
както и за да им осигури медицинско
обслужване, включително основни зъболекарски услуги, гарантира приемането
на мерки, които:
(а) гарантират, че по отношение на моряците се прилага общото законодателство
относно опазването на здравето на
работното място и им се предоставя
медицинско обслужване, съответстващо на техните задължения, както и се
прилага специално законодателство,
специфично за работата на борда на
кораб;
(b) гарантират опазване на здравето на
моряци и предоставянето им на медицинско обслужване, съпоставими с тези,
които са общодостъпни за работещите
на брега, включително навременен достъп до нужните лекарства, медицинско
оборудване и средства за диагностициране и лечение, както и до медицинска
информация и експертиза;
(c) в посещаваните пристанища предоставят правото на всички моряци да
посещават квалифициран лекар или
стоматолог без забавяне, когато това
е осъществимо;
(d) гарантират, че в рамките на националното законодателство и практики
на държавата-членка за периода на
пребиваване на борда на кораб или в
чуждо пристанище услугите по здравеопазването и медицинското обслужване
се предоставят безплатно за моряците;
и
(e) не се ограничават само до лечение на
болните или пострадалите моряци, а
включват също така и мерки с преван-
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тивен характер, като например насърчаване на здравословния начин на живот
и програми за здравно образование.
Компетентната власт одобрява стандартен формуляр за медицински доклад,
който да се използва от капитаните
на кораби и съответния медицински
персонал на борда на кораба и на брега. Съдържанието на попълнен такъв
формуляр е поверително и се използва
единствено за улесняване на лечението
на моряците.
Всяка държава-членка приема законодателство, с което установява изисквания
по отношение на болничните и медицинските средства и оборудване, както
и медицинското обучение на борда на
корабите, които плават под нейно знаме.
Националното законодателство като
минимум обезпечава следните изисквания:
оборудването на всички кораби с медицинска аптечка, медицинско оборудване и медицинско ръководство, чиито
спецификации се указват и регулярно
инспектират от компетентния орган;
националните изисквания отчитат факторите, като вида на кораба, броя на
лицата на борда, както и естеството,
направлението и продължителността на
рейсовете, както и съответните национални и международни препоръчителни
медицински норми;
наличието на квалифициран лекар на
борда на кораби, които обикновено
извършват международни рейсове с продължителност над три дни и превозват
100 или повече души, който е отговорен
за предоставянето на медицинско обслужване; националното законодателство, отчитайки така също специално
факторите, като продължителността,
естеството и условията на рейса, както
и броя на моряците, определя за кои
други кораби се изисква да имат на
борда си квалифициран лекар;
за корабите без квалифициран лекар на
борда се изисква или да имат на борда
поне един моряк, който да отговаря
за медицинското обслужване и предписването на лекарства, като част от
обичайните му задължения, или поне
един моряк, компетентен да предоставя
първа медицинска помощ; от лицата,
натоварени с медицинското обслужване
на борда, които не са лекари, се изисква да са завършили успешно курс на
обучение по медицинско обслужване,
който съответства на изискванията на
Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка
и освидетелстване на моряците, 1978 г.,
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както е изменена (STCW); моряците,
които са определени да предоставят
първа медицинска помощ, трябва да са
завършили успешно курс на обучение
по първа медицинска помощ, който
съответства на изискванията на същата
Конвенция; националното законодателство, като отчита преди всичко факторите, като продължителност, естество
и условия на рейса, както и броя на
моряците, определя изискуемото ниво
на обучение; и
(d) компетентната власт посредством предварително изградена система гарантира
на корабите 24-часов достъп до медицински консултации, включително
консултации със специалист, чрез радио- или сателитна връзка до корабите
на море; медицинските консултации,
включително последващото предаване
на медицински съобщения чрез радиоили сателитна връзка между кораба
и тези, които дават консултацията от
брега, се предоставят безплатно за
всички кораби, независимо от знамето,
под което плават.
Ръководство В4.1 – Медицинско обслужване на
борда на кораба и на брега
Ръководство В4.1.1 – Предоставяне на
медицинско обслужване
1. При определяне нивото на медицинското обучение, което трябва да се предоставя на борда на кораби, за които не
се изисква наличие на квалифициран
лекар на борда им, компетентната власт
трябва да изисква:
(а) наличието на борда на кораби, които в
нормални условия могат да достигнат за
осем часа до места, където може да се
предостави квалифицирана медицинска
помощ и в които се разполага с необходимото медицинско оборудване, на
поне един определен моряк от екипажа,
който да е преминал одобрен курс на
обучение по първа медицинска помощ
съгласно изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и
нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., както е изменена
(STCW), което обучение му позволява
да предприеме незабавни ефективни
мерки в случай на произшествие или
болест, които могат да възникнат на
борда на кораба, както и да използва
получен чрез радио- или сателитна
връзка медицински съвет; и
(b) всички други кораби трябва да имат на
борда поне един моряк, преминал одобрен курс на обучение по медицинско
обслужване съгласно изискванията на
Международната конвенция за вахте-
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ната служба и нормите за подготовка
и освидетелстване на моряците, 1978 г.,
както е изменена (STCW), включително
практически занимания и обучение по
животоспасяващи техники и умения,
като интравенозна терапия, което обучение би позволило на съответното лице
да участва ефективно в координирани
схеми за медицинска помощ на кораби на море, както и да предоставя на
болните или претърпелите злополуки
задоволително медицинско обслужване
за времето, през което има вероятност
същите да останат на борда.
2. Посоченото в алинея 1 на това ръководс т во обу чен ие се орга н изи ра
въз основа на последното издание на
Международния медицински корабен
наръчник, Международния наръчник
за първа помощ при произшествия,
свързани с опасни стоки, Документа с
указания – Наръчник за обучение по
международно морско дело и медицинския раздел на Международния кодекс
на сигналите, както и други подобни
национални наръчници.
3. Посочените в алинея 1 на това ръководство лица, както и други моряци
по преценка на компетентната власт,
следва да посещават опреснителни
курсове, за да поддържат и разширяват своите познания и умения и за да
бъдат добре осведомени за последните
нововъведения в тази област, на периоди
приблизително от около пет години.
4. Медицинската аптечка и нейното съдържание, както и медицинското оборудване и медицинският наръчник на
борда, трябва да бъдат поддържани
надлежно и да бъдат проверявани на
редовни интервали не по-дълги от 12
месеца, от отговорни лица, определени
от компетентната власт, които трябва
да се уверяват, че етикетите, сроковете
на годност и условията на съхранение
на всички лекарства и упътвания за
тяхната употреба са проверени и цялото оборудване функционира според
изискванията. При приемането или
ревизирането на националния корабен
медицински наръчник компетентната
власт трябва да отчита международните
препоръки в тази област, включително
последното издание на Международния
медицински корабен наръчник, както и
другите наръчници, упоменати в алинея
2 на това ръководство.
5. Когато товар, който е определен като
опасен и не е включен в последното издание на Наръчника за първа медицинска
помощ при произшествия, свързани с
опасни стоки, необходимата информация за естеството на веществата,
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съответните произтичащи рискове, необходимите лични предпазни средства,
съответните медицински процедури и
специфични противоотрови трябва да са
на разположение на моряците. Винаги
при превоз на опасни товари на борда
на кораба следва да има в наличност
специфични противоотрови и лични
предпазни средства. Тази информация
следва да съставлява интегрална част
от корабните политики и програми
за безопасност и здраве при работа,
описани в Правило 4.3 и свързаните с
него разпоредби на Кодекса.
6. Всички кораби трябва да разполагат
на борда с пълен и актуален списък
на радиостанциите, чрез които могат
да получат медицински консултации; с
пълен и актуален списък на крайбрежни земни станции, чрез които могат
да получат медицински консултации в
случаите, когато корабите са оборудвани
със система за сателитна комуникация.
Моряците, които са отговорни за предоставяне на медицинско обслужване
или първа медицинска помощ на борда,
трябва да бъдат инструктирани как да
използват корабния медицински наръчник и медицинския раздел на последното издание на Международния кодекс
на сигналите, за да могат да разберат
информацията, от която се нуждаят и
която получават от консултиращия ги
лекар, както и получените напътствия.
Ръководство В4.1.2 – Формуляр за медицински
доклад
1. Стандартният формуляр за медицински доклад, който се изисква съгласно
Част А на този Кодекс, трябва да бъде
оформен по начин, който да улеснява
обмена между кораба и брега на медицинска и друга подобна информация,
отнасяща се до отделни моряци, в
случай на болест или злополука.
Ръководство В4.1.3 – Медицинско обслужване
на брега
1. Разположените на брега сл у жби за
лечение на моряци трябва да бъдат
подходящи за целта, а лекарите, зъболекарите и останалият медицински
персонал трябва да притежават съответната квалификация.
2. Изисква се да се предприемат мерки,
които да гарантират на моряците, когато
последните се намират в пристанище,
достъп до:
(а) амбулаторно лечение в случай на болест
и злополука;
(b) хоспитализация, ако е необходимо; и
(c) зъболекарско обслужване, особено в
спешни случаи.
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Изисква се да се предприемат мерки,
които да подпомогнат лечението на
заболелите моряци. В частност моряците следва да бъдат приемани бързо
в клиники и болници, разположени на
брега, без създаване на трудности и независимо от тяхната националност или
религиозна принадлежност и когато е
възможно и нужно, да се предприемат
мерки за осигуряване продължение на
лечението в допълнение към предоставяните на моряците медицински услуги.

Ръководство В4.1.4 – Оказване на медицинска
помощ на други кораби и международно сътрудничество
1. Всяка държава-членка трябва да предвиди участието си в международното
сътрудничество във връзка с програми
и проучвания в областта на опазване на
здравето и медицинското обслужване.
Това сътрудничество може да включва:
(а) разработване и координация на действията по търсене и спасяване, организиране на бърза медицинска помощ и
евакуация на море на тежко болните
или пострадали от злополука на борда на кораб чрез прилагане на такива
средства като системи за периодично
докладване на местонахождението на
корабите, центрове за координиране на
спасяването и спешни хеликоптерни
услуги в съответствие с изменената
Международната конвенция за търсене
и спасяване на море, 1979 г., и Международния наръчник за въздушно и морско
търсене и спасяване (IAMSAR);
(b) оптимално използване на всички кораби,
на борда на които има лекари, както
и на установените на море кораби, които могат да предоставят болнични и
спасителни услуги;
(c) съставяне и поддържане на международни списъци с лекари и медицински
услуги за предоставяне на спешна медицинска помощ на моряците по цял
свят;
(d) сваляне на брега на моряци, нуждаещи
се от спешно лечение;
(e) репатриране на хоспитализирани в чужбина моряци във възможно най-кратки
срокове, като се отчитат предписанията
на наблюдаващите лекари, както и
желанията и нуждите на моряка;
(f) осигуряване на придружаващо лице на
моряците по време на тяхното репатриране, като се отчитат предписанията
на наблюдаващите лекари, както и
желанията и нуждите на моряка;
(g) полагане на усилия за откриване на
здравни центрове за моряците, в които:
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(i) да се извършват проучвания на
здравословното състояние, медицинското лечение и превантивните
здравни грижи за моряците;
(ii) да се обучава медицински и здравен
персонал по морска медицина;
да се събират и анализират статистически данни за трудовите злополуки,
болести и произшествия сред моряците
и тези данни да се интегрират във и хармонизират с действащата национална
статистическа база данни за трудовите
злополуки, болести и произшествия,
отнасящи се до други категории работници;
да се организира международен обмен
на техническа информация, учебни материали и преподавателски персонал,
както и да се организират международни курсове за обучение, семинари
и работни групи;
да се осигури достъп на всички моряци
в пристанищата до специални лечебни
и превантивни медицински услуги или
да им се осигури достъп до общите
здравни, медицински и рехабилитационни услуги;
да се урежда репатрирането на тела
или кремирана пепел в съответствие
с желанието на близките на починали
моряци във възможно най-кратък срок.
Меж д у народно т о сът ру дни чест во в
областта на опазване на здравето и
медицинското обслужване на моряците
трябва да се основава на двустранни и
многостранни споразумения или консултации между държавите-членки.

Ръководство В4.1.5 – Лица на издръжка на
моряците
1. Всяка държава-членка трябва да вземе
мерки за осигуряване на подходящо и
достатъчно медицинско обслужване на
лицата, които са на издръжка на моряка и които живеят на територията на
тази държава-членка, докато очакват
разкриването на служби за медицинско
обслужване, достъпни за всички работници и за лицата на тяхна издръжка,
когато такива служби не съществуват,
както и да уведомят Международното
бюро по труда за предприетите в тази
насока мерки.
Правило 4.2 – Отговорност на
корабособственика
Цел: да се гарантира, че всички моряци са
защитени от финансовите последици, породени
от болест, злополука или смърт, причинена във
връзка с тяхната работа
1. Всяка държава-членка гарантира, че на
корабите, плаващи под нейно знаме,
се прилагат установените с Кодекса
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мерки с цел да се предостави на моряците, наети на тези кораби, правото
на материална помощ и подкрепа от
страна на корабособственика във връзка
с финансовите последици, вследствие
на болест, злополука или смърт, възник нали по време на слу жбата им
съгласно трудовия договор на моряка
или възникнали по време на службата
им съгласно такъв договор.
2. Това Правило не накърнява други законови средства, които морякът може
да потърси.
Стандарт А4.2 – Отговорност на корабособственика
1. Всяка държава-членка приема законодателство, което установява отговорността
на корабособствениците на кораби, плаващи под нейно знаме, за опазването на
здравето и медицинското обслужване
на всички моряци, които работят на
борда на тези кораби, в съответствие
със следните минимални норми:
(а) корабособствениците са длъжни да поемат разходите за моряците, работещи на
техните кораби, свързани с болест или
злополука на тези моряци, настъпили
в периода между датата на започване
на службата и датата, на която те се
считат за навременно репатрирани,
или възникнали вследствие на тяхната
работа в периода между тези дати;
(b) корабособствениците са длъжни да
осигурят финансова гаранция за обезпечаване на компенсация в случай на
смърт или дълготрайна неработоспособност на моряци поради трудова
злополука, болест или професионален
риск в съответствие с установеното в
националното законодателство, трудов
договор на моряците или колективен
трудов договор;
(c) корабособствениците са длъжни да
поемат разходите за медицинско обслужване, включително за медицинско
лечение и снабдяването с медикаменти
и други лечебни средства, както и храната и квартирата извън дома, до излекуването на болния или пострадалия
при злополука или до установяването
на постоянен характер на болестта или
на постоянна неработоспособност; и
(d) корабособствениците са длъжни да
поемат разноските по погребението в
случай на смърт, настъпила на борда
на кораба или на сушата по време на
изпълнението на трудовия договор.
2. Националното законодателство може да
предвиди ограничаване на отговорността на корабособственика за покриване
на разходите за медицинско обслужване,
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храна и квартира за период, който не
може да бъде по-кратък от 16 седмици
считано от деня на злополуката или от
началото на болестта.
Когато болестта или злополуката причинява неработоспособност, корабособственикът е длъжен да изплати:
пълния размер на възнаграждението
за периода, през който болният или
пострадалият при злополука моряк се
намира на борда, или до момента, в
който същият бъде репатриран, в съответствие с тази Конвенция; и
пълния размер на възнаграждението
или част от него, както това е установено от националното законодателство
или както е предвидено в колективните трудови договори, за периода от
репатрирането или слизането на брега
на моряка до пълното му оздравяване
или до момента, в който това лице
има право на парични обезщетения в
съответствие с предвиденото от националното законодателство на съответната
държава-членка, в зависимост от това
кой от двата момента настъпва по-рано.
Националното законодателство може
да предвиди ограничаване на отговорността на корабособственика само до
изплащане на пълния размер на възнаграждението или на част от него на
моряк, който не се намира на борда на
кораба, за период, който не може да
бъде по-кратък от 16 седмици считано
от деня на злополуката или от началото
на болестта.
Националното законодателство може
да освободи от отговорност корабособственика по отношение на:
злополука, която не е настъпила по
време на службата на кораба;
злополука или болест, причинени от
умишлено действие, умишлена вина
или от лошо поведение на заболелия,
увредения или починалия; и
болест или недъг, умишлено прикрити
в момента на наемането на работа.
Националното законодателство може
да освободи от отговорност корабособственика по отношение покриването на
разходите за медицинско обслужване,
храна, квартира и разходите за погребение, ако тази отговорност е поета от
обществените власти.
Корабос обс т вен и ц и т е и л и т ех н и т е
представители предприемат мерки за
съхранение на личните вещи, оставени
на борда от болен, пострадал от злополука или починал моряк, както и за
връщането им на неговото семейство.
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Ръководство В4.2 – Отговорност на корабособственика
1. Изплащането на пълния размер на
възнаграждението, което се изисква
съгласно алинея 3(а) на Стандарт А4.2,
може да не включва премии.
2. Националното законодателство може да
предвиди прекратяване на отговорността на корабособственика за поемане на
разходите за болен или пострадал от
злополука моряк от момента, в който
този моряк има право на медицинско
обслужване по схема за задължително
здравно осигу ряване, задължително
осигуряване срещу злополука или компенсация при трудова злополука.
3. Националното законодателство може да
предвиди застрахователна институция
да възстанови на корабособственика
извършените от него разходи за погребение в случаите, в които е заплатена
премия за погребение на починалия
моряк, съгласно законодателството, регламентиращо социалното осигуряване
или компенсациите за работещите.
Прави ло 4.3 – Безопасност, опазване на здравето и предотвратяване
на злополуки
Цел: да се гарантира, че условията на труд
на моряците на борда на корабите подобряват
безопасността и опазването на здравето при
работа
1. Всяка държава-членка гарантира, че
моряците, които работят на кораби,
плаващи под нейно знаме, се ползват
от система на опазване на здравето при
работа и живеят, работят и се обучават
на борда на корабите в безопасна и
здравословна среда.
2. Всяка държава-членка след консултации с представителните организации
на корабособствениците и на моряците и като взема предвид прилаганите
кодекси, р ъководс т ва и с та н дар т и,
препоръчани от международните организации, националните администрации
и организации на корабоплавателната
индустрия, разработва и публикува
национални ръководства за управление
на безопасността и здравето при работа
на корабите, които плават под нейно
знаме.
3. Всяка държава-членка приема законодателство и мерки за регулиране на
въпросите, предмет на този Кодекс,
като отчита съответните международни
норми и установява стандарти за безопасност и здраве при работа и предотвратяване на злополуки на корабите,
плаващи под нейно знаме.
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Стандарт А4.3 – Безопасност, опазване на
здравето и предотвратяване на злополуки
1. Законодателството и другите мерки,
които се приемат в съответствие с
алинея 3 на Правило 4.3, вк лючват
следните въпроси:
(а) приемането и ефективното прилагане
и насърчаване на политики и програми
за безопасност и здраве при работа на
корабите, плаващи под знамето на държавата-членка, включително оценка на
риска, както и обучение и инструктаж
на моряците;
(b) приемането на разумни предпазни мерки
за предотвратяване на трудови злополуки, травми и професионални болести на
борда на кораба, в т.ч. мерки за намаляване и предотвратяване на риска от
излагане на вредни нива на факторите
на околната среда и химикали, както
и опасността от злополука или болест,
които могат да възникнат в резултат
на експлоатацията на оборудването и
машините на борда на кораба;
(c) програми на борда на кораба за предотвратяване на трудови злополуки,
травми и професионални заболявания
и за непрекъснато подобряване на опазването на здравето и безопасността при
работа с участието на представители
на моряците и на всички други лица,
отговорни за тяхното осъществяване,
като се вземат предвид превантивни
мерки, включително проектен и инвеститорски контрол, замяна на процеси и
процедури за колективни и индивидуални задачи и използването на лична
предпазна екипировка; и
(d) изисквания за проверки, докладване
и коригиране на опасни условия и за
разследване и докладване на трудови
злополуки на борда.
2. Посочените в алинея 1 на този Стандарт
разпоредби:
(а) отчитат съответните меж дународни
норми в областта на опазването на
здравето и безопасността при работа
по принцип както и при специфичните
рискове и се отнасят до всички проблеми във връзка с предотвратяването
на трудови злополуки, травми и професионални заболявания, които могат
да се прилагат по отношение работата
на моряците и особено тези, които са
специфични за работата на море;
(b) определят ясно задълженията на корабособствениците, моряците и другите
заин тересовани лица във връ зка с
изпълнението на прилаганите норми,
политиките и програмите за безопасност и здраве при работа на кораба,
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като се обръща особено внимание на
безопасността и здравето на моряците
на възраст под 18 години;
определят задълженията на капитана
или на определеното от капитана лице,
или и на двамата, за поемане на конкретна отговорност за изпълнението и
спазването на политиките и програмите
за безопасност и здраве при работа на
кораба; и
определят пълномощията на моряците,
определени или избрани за представители по безопасността за участие в
срещите на комитета по безопасност
на кораба; такъв комитет се създава
на борда на всеки кораб с екипаж от
пет или повече моряци.
Посочените в алинея 3 на Правило
4.3 законодателство и други мерки се
преразглеждат регулярно и в консултации със съответните организации
на корабособствениците и на моряците и ако е нужно, се ревизират, за да
отразят промените в технологиите и
проучванията, за да се осигури непрекъснатото подобряване на политиките
и програмите за безопасност и здраве
при работа и за да се предоставят безопасни условия на труд на моряците
на кораби, плаващи под знамето на
държавата-членка.
Спазването на изискванията на прилаганите международни норми относно
приемливите нива на излагане на риск
на работното място на борда на кораби
и разработването и изпълнението на
политиките и програмите за безопасност и здраве при работа на корабите
се счита за изпълнение на изискванията
на тази Конвенция.
Компетентната власт гарантира, че:
трудовите злополуки, травмите и професионалните заболявания се докладват
по надлежен ред, като се отчитат указанията на Международната организация
на труда по отношение на докладването
и документирането на трудовите злополуки и болести;
се води, анализира и публикува подробна статистика за този вид злополуки
и болести и когато е подходящо, тези
действия биват последвани от проучване
на основните тенденции и идентифицираните рискове;
трудовите злополуки се разследват.
Докладването и разследването на въпросите на безопасността и здравето
при работа са организирани по начин,
гарантиращ защитата на личните данни
на моряците, и като се отчитат указанията на Международната организация
на труда по този въпрос.
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7.

При предприемането на мерки за информиране на всички моряци относно
конкретните рискове при работа на борда на кораби, например чрез поставяне
на официални известия, съдържащи съответните инструкции, компетентната
власт си сътрудничи с организациите
на корабособствениците и на моряците.
8. Компетентната власт изисква от корабособствениците при извършването на
оценка на риска във връзка с управлението на безопасността и здравето при
работа да се позовават на съответната
статистическа информация от техните
кораби, както и на предоставената от
компетентната власт обща статистическа информация.
Ръководство B4.3 – Безопасност, опазване на
здравето и предотвратяване на злополуки
Ръководство В4.3.1 – Разпоредби относно трудовите злополуки, травмите и професионалните
заболявания
1. Посочените в Стандарт А4.3 разпоредби следва да отчитат Кодекса на МОТ
относно препоръчителните практики за
предотвратяване на злополуки на борда на
корабите на море и в пристанищата от
1996 г. и последващите версии и други
аналогични норми, препоръки и кодекси
за препоръчителни практики на МОТ
и на други международни организации
в областта безопасността, опазването
здравето при работа, включително нивата на излагане, които тези нормативни
актове могат да установяват.
2. Компетентната власт трябва да гарантира, че националните препоръки относно управлението на безопасността и
здравето при работа обхващат следните
въпроси:
(а) общи и основни разпоредби;
(b) особености на конструкцията на кораба, включително начини на достъп и
рискове, свързани с азбеста;
(c) машини;
(d) последиците от прекалено ниските или
прекалено високите температури на
повърхностите, с които моряците могат
да имат контакт;
(е) последици от шума на работното място
и в жилищните помещения на борда
на кораба;
(f) последици от вибрациите на работното
място и в жилищните помещения на
борда на кораба;
(g) последици от факторите на околната
среда, освен тези, упоменатите в подточки (e) и (f), на работното място и
в жилищните помещения на борда на
кораба, включително тютюнев дим;
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(h) специални мерки за сигурност на и под
палубата;
(i) товарно-разтоварно оборудване;
(j) предотвратяване и борба с пожари;
(k) котви, вериги и въжета;
(l) опасен товар и баласт;
(m) лични предпазни средства на моряците;
(n) работа в затворени пространства;
(o) физически и психически последици от
умората;
(p) последици от зависимости от алкохол
и наркотици;
(q) предпазване от и предотвратяване на
ХИВ/СПИН; и
(r) действия при аварийни и спешни случаи.
3. При извършване на оценка на рисковете
и намаляването на излагането на вредни
въздействия, посочени в алинея 2 на
това Ръководство, трябва да се вземат
предвид последиците за физическото
здраве вследствие на работата, включително ръчно боравене с товари, шум и
вибрации, химическите, биологичните
и психическите последици за здравето
в резултат на работата, физическите и
психическите последици от умората и
трудовите злополуки. Необходимите
мерки трябва да отчитат принципа на
превенцията, при който освен всичко
останало борбата с риска при източника, приспособяването на работата
към индивида, особено по отношение
на подредбата на работното място и
замяната на опасното с безопасно или
по-малко опасно, имат приоритет пред
личните средства за защита на моряците.
4. В допълнение компетентната власт
трябва да се увери, че се държи сметка за последствията по отношение на
безопасността и здравето, особено в
следните области:
(а) действия при аварийни и спешни случаи;
(b) последици от зависимости от алкохол
и наркотици;
(c) опазване от и предотвратяване на ХИВ/
СПИН.
Ръководство B4.3.2 – Излагане на шум
1. Ком пе т ен т нат а в лас т с ъвме с т но с
компетентните международни органи
и п редс та ви т ел и т е на с ъо т ве т н и т е
организации на корабособствениците
и на моряците трябва периодично да
преразглеждат проблема с шума на
борда на кораба с цел подобряване на
предпазването на моряците, доколкото
това е осъществимо на практика, от
неблагоприятните последици от излагането на шум.
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2. Посоченото в алинея 1 на това Ръководство преразглеждане следва да
отчита вредните за слуха, здравето и
удобството на моряците последици от
излагането на прекален шум, както и
препоръчаните или предписаните мерки за намаляване шума на борда с цел
предпазване на моряците. Предвидените
мерки следва да включват:
(а) инструктиране на моряците относно
опасностите за слуха и за здравето от
продължително излагане на високи
нива на шум и правилната употреба
на средства и оборудване за защита от
шум;
(b) предоставяне на одобрено оборудване
за предпазване на слуха на моряците,
когато това е нужно; и
(c) оценка на риска и намаляване на нивата на излагане на шум във всички
жилищни помещения, помещенията
за хранене и почивка, както и в машинното отделение и други машинни
пространства.
Ръководство B.4.3.3 – Излагане на вибрации
1. Компетентната власт съвместно с компетентните международни институции
и п редс та ви т ел и т е на с ъо т ве т н и т е
организации на корабособствениците
и на моряците, като отчита при необходимост съответните международни
норми, трябва да изследва периодично
проблема с вибрациите на борда на
кораба с цел подобряване в рамките
на възможното на предпазването на
моряците от вредното въздействие на
вибрацията.
2. Посоченото в алинея 1 на това Ръководство изследване трябва да обхваща
въздействието върху здравето и удобството на моряците на излагането на
прекомерна вибрация, както и препоръчаните или предписаните мерки за
намаляване на вибрациите на кораба
с цел предпазване на моряците. Предвидените мерки следва да включват:
(a) информиране на моряците относно
опасностите за тяхното здраве от продължителното излагане на вибрация;
(b) доставяне на одобрени лични предпазни средства за моряците, когато това е
необходимо; и
(c) оценка на рисковете и намаляването
на излагането на вибрации в жилищните помещения, помещенията за отдих и възстановяване и хранене чрез
приемане на мерки в съответствие с
препоръките, съдържащи се в Кодекса
за препоръчителни практики на МОТ
относно факторите от околната среда
на работното място от 2001 г., както и
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евентуалните му последващи ревизии,
взимайки предвид разликата между
излагането на вредно въздействие в
тези места и на работното място.
Ръководство B.4.3.4 – Задължения на корабособствениците
1. По принцип всички задължения на
корабособственика за предоставяне
на защи т на ек ипи ровка и ли д ру г и
предпазни средства срещу злополуки
трябва да се съпътстват от разпоредби,
съгласно които от моряците се изисква
да използват това оборудване и средства,
както и да спазват съответните мерки
за защита от злополуки и опазване на
здравето.
2. Необходимо е така също да се вземат
под внимание член 7 и 11 на Конвенция № 119 относно обезопасяването на
машините, 1963 г., и съответните разпоредби на Препоръка № 118 относно
обезопасяването на машините, 1963 г.,
които, от една страна, създават задължение за работодателя да осигури изпълнение на изискването използваните
машини да са надлежно обезопасени и
че е забранено използването на машини,
които не са надлежно обезопасени, и,
от друга, за работника да не използва
машина, на която липсват предвидените
по конструкция и на съответните места
предпазни елементи, както и да не ги
изключва по време на работа.
Ръководство В4.3.5 – Докладване и събиране
на статистически данни
1. Всички трудови злополуки, травми и
професионални заболявания трябва да
се докладват с цел да бъдат разследвани
и събраните статистически данни да се
съхраняват, анализират и публикуват,
като се държи сметка за задължението за
защита на личните данни на моряците.
Докладите не следва да се ограничават
единствено до случаите на смъртоносни
заболявания и злополуки, свързани с
кораба.
2. Посочените в алинея 2 на това Ръководство статистически данни трябва да
включват броя, естеството, причините и
последствията от трудовите злополуки,
травми и професионалните заболявания
и доколкото е практически възможно, да
се посочи ясно в кое точно отделение на
кораба е възникнала злополуката, видът
на злополука и дали тя е възникнала
на море или в пристанище.
3. Всяка държава-членка трябва да вземе
под внимание всички международни
системи или модели за регистрация
на злополуки с моряци, установени от
Международната организация на труда.
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Ръководство В4.3.6 – Разследване
Компетентната власт трябва да предприеме разследване на причините и
обстоятелствата за всичк и т рудови
злополуки, травми и професионални
заболявания, довели до загуба на човешки живот или до тежка контузия,
както и други подобни случаи, които
могат да са определени от националното
законодателство.
В разследването е необходимо да се
предвиди включването на следното:
условия на труд, като например работна
повърхност, разположение на машините,
начин на достъп, осветление и методи
на работа;
честота на случаите на трудови злополуки, травми и професионални заболявания по възрастови групи;
специални физически или психологически проблеми, породени от условията
на кораба;
проблеми, породени от физическото
напрежение на кораба, в частност като
последица от увеличена работна натовареност;
възникнали в резултат на техническото
развитие проблеми, както и въздействието на това развитие по отношение
състава на екипажа; и
проблеми, породени от човешки грешки.

Ръководство B4.3.7 – Национални програми за
защита и превенция
1. С цел създаване на солидна основа на
мерките за насърчаване на безопасността и здравето при работа и предотвратяването на злополуки, травми и
професионални заболявания, дължащи
се на конкретни рискове, свързани с
работата на море, е необходимо да се
извърши проучване на общите тенденции, както и на рисковете, разкрити от
статистиката.
2. Изпълнението на програми за защита
и превенция, целящи подобряване на
безопасността и здравето при работа,
трябва да е организирано по начин,
който да позволява на компетентната
власт, корабособствениците и моряците или техни представители и други
подходящи органи да играят активна
роля, включително чрез средства като
информационни сесии, указания на
борда относно максималните нива на
излагане на потенциално опасни фактори на работното място и други рискове или резултати от систематичната
оценка на риска. В частност трябва да
се изградят национални или местни
общи комитети, ad hoc работни групи
или комитети на борда на корабите
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по безопасност и здраве при работа и
предотвратяване на злополуки, в които
да са представени интересите на организациите на корабособствениците и
моряците.
Когато такива дейности се осъществяват на ниво предприятие, следва да
се предвиди участието на моряци във
всеки комитет на борда на корабите
по безопасност и здраве при работа на
съответния корабопритежател.

Ръководство B4.3.8 – Съдържание на програмите за защита и превенция
1. Във функциите на комитетите и другите органи, посочени в алинея 2 на
Ръководство B4.3.7, е необходимо да се
предвиди включването на следното:
(а) разработването на национални ръководства и политики за управление на
системи за безопасността и здравето
при работа, както и разпоредби, правила
и ръководства за предотвратяване на
злополуки;
(b) организиране на програми и обучения
по безопасност и здраве при работа и
предотвратяване на злополуки;
(c) организиране на рекламна дейност във
връзка с безопасността и здравето при
работа и предотвратяването на злополуки, включително филми, плакати,
съобщения и брошури; и
(d) разпространение на литература и информация за безопасността и здравето
при работа и предотвратяването на
злополуки, така че те да достигат до
моряците на корабите.
2. При изготвянето на текстове, отнасящи
се до мерките или препоръчителните
практики по безопасност и здраве при
работа и предотвратяване на злополуки, трябва да се вземат под внимание
съответните разпоредби и препоръки,
приети от съответните национални власти или организации или международни
организации.
3. При съставяне на програмите за безопасност и здраве при работа и предотвратяване на злополуки всяка държава-членка
трябва да взема под внимание всички
публикувани от Международното бюро
по труда кодекси за добри практики
относно безопасността и здравето на
моряците.
Ръководство B4.3.9 – Обучение по безопасност
и здраве при работа и предотвратяване на
трудови злополуки
1. Посочените в алинея 1 (а) на Стандарт
А4.3 програми за обучение трябва да
се преразглеждат периодично и да се
осъвременяват в светлината на развити-
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ето на корабите по отношение техните
размери, видове и оборудване, както и
на промените в практиките по окомплектуването на корабите с екипаж,
националността, езика и организацията
на работата на борда на кораба.
Информирането по отношение на безопасността и здравето при работа и
предотвратяване на злополуки трябва да
е постоянен процес. Това информиране
може да се осъществява посредством:
образователни аудио-визуални материали, като филми, които да се използват от
центровете за професионално обучение
на моряци и където е възможно – да
се прожектират на борда на корабите;
поставяне на плакати на корабите;
включване на статии относно рисковете при работата на море и мерките за
осигуряване на безопасността, опазване
на здравето при работа и предотвратяването на злополуки в периодични
издания, четени от моряци;
специални кампании чрез използване на
различни обществени медии за обучение
на моряците, включително кампании
във връзка с практиките за безопасна
работа.
Посоченото в алинея 2 на това Ръководство информиране трябва да отчита
различните националности, езици и
култури на моряците на борда на корабите.

Ръководство B4.3.10 – Обучение по безопасност и здраве на младите моряци
1. Правилата относно безопасността и
здравето трябва да се включват във
всички общи разпоредби относно медицинските прегледи преди и по време на
работа и относно предотвратяването на
злополуки и опазването на здравето при
работа, които могат да се прилагат по
отношение работата на моряците. Тези
правила трябва да определят мерките,
които ще сведат до минимум рисковете при работа за младите моряци при
изпълнение на техните задължения.
2. С изключение на случаите, в които
компетентната власт е признала даден
млад моряк за напълно квалифициран за
определена длъжност, правилата следва
да установяват ограничения по отношение на младите моряци за извършване
на определени видове работа при липса
на подходящ надзор или обучение, които
могат да носят особен риск от злополука
или вредно въздействие върху здравето
им или физическото им развитие или
изискват определена степен на зрялост,
опит и умения. При определяне на видовете работа, които следва да бъдат
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ограничени посредством тези правила,
компетентната власт следва да отчете
по-специално следното:
(а) вдигане, местене и носене на тежки
товари или предмети;
(b) влизане в котли, резервоари и водоне
проницаеми камери;
(c) излагане на вредни нива на шум и
вибрации;
(d) работа с подемна и други видове тежка техника и инструменти или работа
като подаващи сигнали на работещите
с такава техника;
(e) работа с въжетата за швартоване или
влачене или завързване на кораба на док;
(f) такелаж;
(g) работа нависоко или на палубата при
лошо време;
(h) нощна вахта;
(i) обслужване на електрическо оборудване;
(j) излагане на потенциално вредни материали или вредни физически агенти,
като например опасни или отровни
вещества, и йонизиращи радиации;
(k) чистене на инструментите за готвене;
и
(l) опериране или управление на корабните
лодки.
3. Компетентната власт следва да предприеме практически мерки или да приложи
съответни механизми, за да доведе до
знанието на младите моряци информацията относно предотвратяването
на злополуки и опазването на тяхното
здраве на бодра на кораб. Тези мерки
могат да включват подходящи курсове
и официални информационни кампании за предотвратяване на злополуки,
предназначени за млади моряци, както
и професионален инструктаж и надзор
на младите моряци.
4. Програмите за образование и професионално обучение на младите моряци
както на брега, така и на борда на
кораба трябва да включват обучение
относно вредните последици за здравето
и доброто им състояние от злоупотребата с алкохол и наркотици и други
потенциално вредни вещества, както и
за рисковете и проблемите, свързани с
ХИВ/СПИН и други действия, пораждащи рискове за здравето.
Ръководство В4.3.11 – Международно сътрудничество
1. Държавите-членки с подкрепата на
съответните междуправителствени и
други международни организации и
като си сътрудничат помежду си, трябва
да се стараят да постигнат възможно
най-голяма съгласуваност в действията
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за повишаване на безопасността и здравето при работа и предотвратяването
на злополуки.
2. При разработване на посочените в Стандарт А4.3 програми за повишаване на
безопасността и здравето при работа и
предотвратяването на злополуки всяка
държава-членка трябва да взема под
внимание съответните кодекси с препоръчителни практики, публикувани
от Международното бюро по труда и
съответните норми на международните
организации.
3. Държавите-членки трябва да отчитат
нуждата от международно сътрудничество по отношение на непрекъснатото
насърчаване на дейностите във връзка с
повишаването на безопасността и здравето при работа и предотвратяването на
трудови злополуки. Това сътрудничество
може да приеме формата на:
(а) двустранни и многостранни споразумения за уеднаквяване на стандартите и
средствата за опазване на здравето и
безопасността при работа;
(b) обмен на информация за конкретни
рискове за моряците и за средствата за
насърчаване опазването на здравето и
безопасността при работа и предотвратяването на злополуки;
(c) оказване на помощ при изпитанията на
екипировка и извършването на проверки
по линия на прилагане изискванията на
държавата на знамето в съответствие
на националното законодателство;
(d) сътрудничество по отношение на подготвянето и разпространението на разпоредби, правила и ръководства относно
опазването на здравето и безопасността
при работа и предотвратяване на злополуки;
(e) сътрудничество по отношение на производството и употребата на тренировъчни
средства; и
(f) използване на обща материална база и
оказване на взаимопомощ при обучението на моряците по безопасност и
опазване на здравето при работа, предотвратяване на злополуки и безопасни
методи на работа.
Правило 4.4 – Достъп до материална база на брега за осигуряване
благосъстоянието на моряците
Цел: да се осигури на моряците достъп до
материална база и услуги на брега за гарантиране
на тяхното здраве и благосъстояние
1. Всяка държава-членка обезпечава лесен
достъп до материалната база на брега
за осигуряване на благосъстоянието на
моряците там, където има такава. Държавите-членки насърчават развитието
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в определени пристанища на такава
база и услуги, както същите са изброените в Кодекса, с цел да предоставят
на моряците, чиито кораби се намират
в тези пристанища, адекватна материална база и услуги за осигуряване на
благосъстоянието им.
2. Кодексът установява отговорностите на
съответната държава-членка по отношение на материалната база на брега
за осигуряване на благосъстоянието
на моряците, които включват културни, развлекателни и информационни
средства и услуги.
Стандарт А4.4 – Достъп до материална база
на брега за осигуряване благосъстоянието на
моряците
1. Всяка държава-членка изисква там,
където съществува на нейна територия
материална база на брега за осигуряване благосъстоянието на моряците,
тя да е на разположение за ползване от
всички моряци независимо от тяхната
националност, раса, цвят, пол, религия,
политически възгледи или социален
произход и независимо от знамето, под
което плава корабът, на който те работят.
2. Всяка държава-членка насърчава развитието на материална база на брега
за осигуряване благосъстоянието на
моряците в подходящи пристанища
на нейна територия и след консултации със съответните организации на
корабособствениците и на моряците
определя кои пристанища следва да се
считат за подходящи.
3. Всяка държава-членка поощрява създаването на съвети по благосъстоянието
на моряците, които редовно преразглеждат материалната база и услуги на
брега за осигуряване благосъстоянието
на моряците, за да се гарантира, че
същите са подходящи от гледна точка
на промените на потребностите на моряците, произтичащи от техническото
и функционалното развитие, както и
от всички други нововъведения в корабоплавателната индустрия.
Ръководство В4.4 – Достъп до материална база
на брега за осигуряване благосъстоянието на
моряците
Ръководство В4.4.1 – Отговорности на държавите-членки
1. Всяка държава-членка трябва:
(а) да предприеме мерки, за да гарантира,
че на моряците в определените пристанища на посещение се предоставят
подходяща материална база и услуги за
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осигуряване на тяхното благосъстояние,
както и подходяща защита на моряците
при упражняване на тяхната професия; и
при осъществяването на тези мерки
да вземе под внимание специалните
пот ребност и на моряци те, особено
когато те се намират в чужди държави и когато влизат в зони на военен
конфликт, по отношение на тяхната
безопасност, здраве и занимани я в
свободното им време.
Предприетите мерки във връзка с упражняването на контрол върху материалната база и услугите за осигуряване
благосъстоянието на моряците трябва
да включват участието на съответните
представителни организации на корабособствениците и на моряците.
Всяка държава-членка трябва да предприеме мерки, целящи ускоряването на
свободното разпространяване между корабите, централните агенции за доставка
и службите по осигуряване на благосъстоянието на моряци, на материали във
връзка с благосъстоянието на моряците,
като например филми, книги, вестници и спортна екипировка за употреба
от моряците на борда на корабите им
и в изградените на брега центрове по
благосъстояние на моряците.
Държавите-членки трябва да си сътрудничат в насърчаването на развитието на
благосъстоянието на моряците на море
и в пристанищата. Това сътрудничество
трябва да включва:
консултации между компетентните власти, целящи предоставянето и подобряването на материалната база и услуги
за осигуряване на благосъстоянието на
моряците както в пристанищата, така
и на борда на корабите;
споразумения за обединяване на ресурси
и съвместно предоставяне на материална база и услуги за осигуряване
на благосъстоянието на моряците в
големите пристанища, за да се избегне
ненужното дублиране;
организиране на международни спортни
прояви и поощряване на моряците да
участват в спортни дейности; и
организация на международни семинари
по въпросите на благосъстоянието на
моряците на море и в пристанищата.

Ръководство В4.4.2 – Материална база и услуги
за осигуряване на благосъстоянието на моряците
в пристанищата
1. Всяка държава-членка трябва да предостави или да гарантира предоставянето
на такава материална база и услуги за
осигуряване на благосъстоянието на
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моряците, от каквито може да има необходимост в съответните пристанища
на държавата.
Материална база и услуги за осигуряване на благосъстоянието на моряците
трябва да се предоставят в съответствие
с националните условия и практики от
една или повече от следните институции:
обществените власти;
съответните организации на корабособствениците и на моряците на базата
на колективно споразумение или други
договорености; и
доброволни организации.
В пристанищата следва да се изгради и
развива необходимата материална база
за осигуряване на благосъстоянието,
отдиха и възстановяването на моряците.
Тази база трябва да включва следното:
според нуждите, заседателни зали и
зали за отдих;
спортни съоръжения, включително и
такива за спортни занимания на открито, включително и за състезания;
образователни средства и пособия; и
когато е подходящо, условия за изповядване на религия и за лични консултации.
Такава материална база и услуги могат
да се осигурят на моряците в съответствие с техните потребности и чрез
предоставянето им на достъп до материална база и услуги, предназначени
за общо ползване.
Когато голям брой моряци от различни
националности, намиращи се в дадено
пристанище, се нуждаят от услуги, като
хотели, клубове и спортни площадки,
компетентните власти или органи на
държавите, чиито граждани са тези
моряци и под чиито знамена плават
кораби те им, как то и съот вет ни те
международни асоциации трябва да
се консултират и да си сътрудничат
с компетентните власти и органи на
държавата, в която се намира пристанището, както и помежду си с оглед
обединяване на ресурсите и избягване
на ненужно дублиране.
Подходящи хотели и общежития за моряците следва да се осигурят в местата,
където има потребност от тях. Те трябва
да предоставят услуги, сравними с тези
на хотел от добра категория и когато е
възможно, трябва да са разположени на
добро място и да не се намират в непосредствена близост до доковете. Върху
такива хотели и общежития трябва да
се упражнява подходящ контрол, цените
трябва да са в разумни граници и когато
се налага и е практически възможно,
трябва да се вземат мерки за настаняване на семействата на моряците.
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Всички моряци независимо от тяхната националност, раса, цвят, религия,
политически убеждения или социален
произход и независимо от знамето,
под което плава корабът, на който
тези моряци са наети, анга ж ирани
или работят, следва да имат достъп до
тази материална база и услуги. Без да
се накърнява по никакъв начин този
принцип, в някои пристанища може да
се окаже необходимо да се предоставят
различни видове материална база, съизмерими по категория, но пригодени
към обичаите и нуждите на различните
групи моряци.
8. Изисква се да се предприемат мерки, гарантиращи наемането на пълен работен
ден, в случай на нужда, на технически
компетентни лица за обслужване на
материалната база и услуги за осигуряване на благосъстоянието на моряците в допълнение към евентуалните
доброволци.
Ръководство В4.4.3 – Съвети по благосъстоянието
1. На ниво пристанище, на регионално или
национално равнище, в зависимост от
нуждите, следва да се създадат съвети
по благосъстоянието. Техните функции
трябва да включват:
(а) да контролират дали съществуващата
материална база и услуги за осигуряване благосъстоянието на моряците
отговаря по подходящ начин на техните
потребности и да следят за възникването на необходимост от осигуряване
на допълнителна или извеждането от
употреба на неизползвана материална
база и услуги; и
(b) да подпомагат и консултират лицата,
отговорни за предоставяне на материална база и услуги, и да осигуряват
координация между тях.
2. В състава на съветите по благосъстоянието трябва да се включват представители
на организациите на корабособствениците и на моряците, компетентната
власт и когато това е подходящо, доброволчески организации и социални
органи.
3. В съответствие с изискванията на националното законодателство и доколкото
е подходящо, в работата на пристанищните, регионалните и националните
съвети по благосъстоянието следва
да се привлекат консулите на морски
държави и местните представители на
чуждестранни организации по благосъстоянието.
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Ръководство В4.4.4 – Финансиране на материалната база за осигуряване благосъстоянието
на моряците
1. В съответствие с националните условия и практики финансовата подкрепа
за материалната база за осигуряване
на благосъстоянието на моряците в
пристанищата следва да се предоставя
посредством един или повече от следните източници:
(а) субсидии от обществени фондове;
(b) данъци или други специални вземания
от корабоплавателни източници;
(c) доброволни помощи от корабособственици, моряци или техните организации;
и
(d) доброволни помощи от други източници.
2. Налаганите данъци, такси и специални
вземания за осигуряване на благосъстоянието на моряците могат да се ползват
единствено за целите, за които същите
се събират.
Ръководство В4.4.5 – Разпространяване на
информация и мерки за улеснение
1. Сред моряците трябва да се разпространява информация относно материалната
база и услугите, предоставяни на широката общественост в пристанищата на
посещение и по-специално такива като
транспорт, благосъстояние, забавления,
образование и места за религиозни
служби, както и по отношение на материалната база и услугите, предвидени
специално за моряци.
2. На моряците следва да се предоставят
подходящи транспортни средства на
умерени цени по всяко разумно време,
за да могат да се придвижат от удобни
места на пристанището до градските
райони.
3. Компетентните власти трябва да предприемат всички подходящи мерки, за да
сведат до знанието на корабособствениците и моряците, влизащи в пристанището, всички специални закони и
обичаи, нарушаването на които може
да застраши свободата им.
4. Компетентните власти трябва да оборудват зоните на пристанището и пътищата
за достъп с подходящо осветление и
маркировка, както и да осигурят редовни патрули за гарантиране на защитата
на моряците.
Ръководство В4.4.6 – Моряци в чуждо пристанище
1. С цел осигуряване на защитата на моряците в чужди пристанища следва да
се предприемат мерки за улесняване на:
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(а) достъпа до консулски служител на държавата, чиито граждани са моряците;
и
(b) ефективно сътрудничество между консулите и местните или националните
власти.
2. Съдебното производството срещу моряци, задържани в чужди пристанища,
трябва да бъде бързо, законосъобразно
и при оказване на подходяща консулска
защита.
3. В случай на задържане на моряк по
каквато и да е причина на територията
на държава-членка компетентната власт
трябва да уведоми незабавно държавата,
чийто гражданин е морякът, и държавата, под чието знаме плава корабът му,
ако морякът изиска това. Компетентната
власт трябва незабавно да информира
моряка за правото му на такова искане.
Държавата, чийто гражданин е морякът, трябва бързо да уведоми неговото
семейство. Компетентната власт трябва
да позволи незабавен контакт на консулските служители на тези държави
с моряка и редовни посещения през
целия период на задържане на моряка.
4. Всяка държава-членка трябва да предприеме мерки, когато това е необходимо, за осигуряване на безопасността на
моряците от агресия и други незаконни
актове, докато техните кораби са в
нейните териториални води и особено
когато приближават пристанища.
5. Отговорните лица в пристанищата и на
борда на корабите трябва да положат
всички усилия, за да улеснят кратките
престои на моряците на брега, във
възможно най-кратък срок след пристигането на кораба в пристанището.
Правило 4.5 – Социално осигуряване
Цел: да се гарантира предприемането на
мерки, целящи осигуряването на моряците на
достъп до социалното осигуряване
1. Всяка държава-членка гарантира, че
всички моряци и доколкото това е
регламентирано от националното є
законодателство, и техните семейства
имат достъп до социалното осигуряване
в съответствие с Кодекса, без това да
накърнява всякакви по-благоприятни
условия, посочени в алинея 8 на член 19
от Устава на Международната организация на труда.
2. Вся к а д ърж а ва-ч лен к а п ред п риема
мерки съобразно националните условия
индивидуално и чрез международно съ-

ВЕСТНИК

3.

БРОЙ 76

трудничество за постепенно постигане
на всеобхватно социално осигуряване
на моряците.
Всяка държава-членка гарантира, че
моряците, които са обект на нейното
законодателство в областта на социалното осигуряване и доколкото това
е регламентирано от националното є
законодателство, и техните семейства
имат право да се ползват от социално
осигуряване, което не е по-малко благоприятно от това, от което се ползват
работниците и служителите на брега.

Стандарт А4.5 – Социално осигуряване
1. С оглед постигането на предвиденото в
Правило 4.5 всеобхватно социално осигуряване трябва да се отчитат следните
видове социално осигуряване: медицинското обслужване, обезщетения при
болест, обезщетения при безработица,
обезщетения за възраст, обезщетения
за трудови злополуки, семейни обезщетения, обезщетения при майчинство,
обезщетения за неработоспособност,
наследствени обезщетения, които допълват осигуряването, установено в
Правило 4.1 за медицинското обслужване и Правило 4.2 за отговорността
на корабопритежателя, както и в други
глави на тази Конвенция.
2. В момента на ратифициране осигуряването, което всяка държава-членка
предоставя в съответствие с алинея 1
на Правило 4.5, включва най-малко три
от деветте вида социално осигуряване,
изброени в алинея 1 на този Стандарт.
3. Всяка държава-членка предприема стъпки в съответствие с националните си
условия за предоставяне на допълнителното социално осигуряване, предвидено
в алинея 1 на този Стандарт, на всички
моряци, които имат постоянно местожителство на нейна територия. Това
задължение може да бъде изпълнено
например чрез съответните двустранни
или многостранни споразумения или
чрез система на осигурителни вноски.
Така полученото осигуряване не може
да е по-малко благоприятно от осигуряването, което ползват работниците на
брега, които живеят на нейна територия.
4. Независимо от разпределението на
отговорностите, предвидено в алинея
3 на този Стандарт, държавите-членки
могат чрез двустранни и многостранни споразумения и чрез разпоредби,
приети в рамките на организации за
регионална икономическа интеграция,
да определят други правила относно

БРОЙ 76

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

ДЪРЖАВЕН

законодателството в областта на социалното осигуряване, приложимо по
отношение на моряците.
Отговорностите на всяка държава-членка по отношение на моряците, намиращи се на кораби, които плават под
нейно знаме, включват предвиденото
в разпоредбите на правила 4.1 и 4.2,
както и свързаните с тях разпоредби на
Кодекса, а така също и установеното в
нейните общи отговорности по силата
на международното право.
Всяка държава-членка проучва различните начини за предоставяне на
съизмерими помощи на моряците в
случай на липса на достатъчно покритие по посочените в алинея 1 на този
Стандарт видове социално осигуряване
и в съответствие с националното законодателство и практика.
Предвиденото в алинея 1 на Правило
4.5 обезщетение според конкретните
обстоятелства може да се регламентира
в закони или наредби, в частни схеми
или в колективни трудови договори или
в комбинация от тях.
Доколкото е съвместимо с националното
законодателство и практика, държавитечленки си сътрудничат чрез двустранни
или многостранни споразумения или
други начини, за да гарантират правото
на всички моряци на социално осигуряване чрез схеми със или без вноски,
което те са придобили или са на път
да придобият независимо от тяхното
местожителството.
Всяка държава-членка установява справедливи и ефективни процеду ри за
уреждане на спорове.
В момента на ратифициране всяка
д ържава-ч ленка у т очн ява ви довет е
социа лно осиг у ряване, за които се
предоставя предвидената в алинея 2 на
този Стандарт защита. Впоследствие
тя у ведом ява генера лни я ди рек тор
на Международното бюро по труда,
когато предостави защита за един или
повече от останалите видове социално
осигуряване, изброени в алинея 1 на
този Стандарт. Генералният директор
поддържа регистър с тази информация и
я предоставя на всички заинтересовани
страни.
Докладите по член 22 на Устава на
Международната организация на труда до Международното бюро по труда
включват така също информация относно стъпките, предприети в съответствие с алинея 2 на Правило 4.5 за
разпростиране на защитата и над други
осигурени социални рискове.
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Ръководство В4.5 – Социално осигуряване
1. Предвидената в алинея 2 на Стандарт
А4.5 защита, която следва да се предостави в момента на ратификация,
т рябва к ат о м и н и м у м да вк л юч ва
медицинско обслужване, обезщетения
при безработица и обезщетения при
трудови злополуки.
2. В посочените в алинея 6 на Стандарт А4.5
случаи съизмеримите помощи могат да
бъдат предоставяни чрез застраховки,
двустранни или многостранни споразумения или други ефективни средства,
като се вземат под внимание разпоредбите на съответните колективни
трудови договори. Когато такива мерки
са приети, моряците, по отношение на
които тези мерки се прилагат, трябва да
бъдат консултирани относно начините,
по които се предоставят различните
видове социално осигуряване.
3. Когато моряците са обект на повече от
едно национално законодателство по
отношение на социалното осигуряване, заинтересованите държави-членки
трябва да си сътрудничат, за да установят на базата на взаимно съгласие
чие законодателство ще се прилага,
отчитайки такива фактори, като типа
и равнището на защита съгласно съответните законодателства, които са
по-благоприятни за заинтересованите
моряци, както и предпочитанията на
моряците.
4. Процедурите, които следва да се създадат по силата на алинея 9 на Стандарт
А4.5, трябва да бъдат предназначени за
обхващане на всички спорове, отнасящи
се до исканията на заинтересованите
моряци, независимо от начина, по който
се осигурява това обхващане.
5. Всяка държава-членка трябва да предостави установеното в Конвенцията
социално осигуряване на всички моряци, нейни или чужди граждани или
и двете, които работят на борда на
кораби, плаващи под нейно знаме, в
зависимост от това, кое е приложимо,
и трябва периодично да преразглежда
изброените в алинея 1 на Стандарт А4.5
видове социално осигуряване с оглед
определянето на допълнителни видове,
подходящи за заинтересованите моряци.
6. Моряшките трудови договори трябва
да определят средствата, чрез които
корабособственик ът ще предоставя
на моряка различните видове социално осигуряване, както и всяка друга
свързана с това информация, с която
корабособственикът разполага, като
например установени със закон удръжки
от заплатите на моряка и вноски на
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корабособственика, които могат да се
извършват в съответствие с изискванията на определени упълномощени органи
съгласно съответните национални схеми
за социално осигуряване.
Държавата-членка, под чието знаме
плава корабът, упражнявайки ефективно своята юрисдикция по социалните
въпроси, следва да се увери, че корабособствениците изпълняват своите
отговорности относно социалното осигуряване, като включително изплащат
изискваните от тях вноски по схемите
за социално осигуряване.

Глава 5. Изпълнение и въвеждане в сила
1. Правилата в тази Глава определят задълженията на всяка държава-членка
да спазва изцяло и да въведе в сила
принципите и правата, установени в
членовете на тази Конвенция, както и
отделните задължения, предвидени в
глави 1, 2, 3 и 4.
2. Алинеи 3 и 4 на член VI, които позволяват изискванията на Част А на Кодекса да се прилагат чрез равносилни
по същество разпоредби, не се отнасят
за Част А от Кодекса в тази Глава.
3. В съответствие с алинея 2 на член VI
всяка държава-членка изпълнява установените є в Правилата задължения по
начин, регламентиран в съответните
Стандарти на Част А на Кодекса, като
отдава нужното внимание на съответните Ръководства в Част Б на Кодекса.
4. Разпоредбите на тази Глава се прилагат, като се има предвид, че моряците
и корабособствениците, както всички
други лица, са равнопоставени пред
закона и имат право на еднаква защита
от закона, както и не са обект на дискриминация при достъпа им до съдилища, трибунали или други механизми за
разрешаване на спорове. Разпоредбите
на тази глава не определят материална
или териториална компетентност.
Пра ви ло 5.1 – О т г оворно с т и на
държавата на знамето
Цел: да се гарантира, че всяка държава-членка
изпълнява задълженията си по тази Конвенция
по отношение на корабите, които плават под
нейно знаме
Пра ви ло 5.1.1 – Общ и п ри н ц и п и
1.

Всяка държава-членка е отговорна за
осигуряване на изпълнението на нейните задълженията по тази Конвенция по
отношение на корабите, които плават
под нейно знаме.
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2. Всяка държава-членка установява ефективна система за преглед и освидетелстване на условията на труд на море
в съответствие правила 5.1.3 и 5.1.4,
гарантирайки, че условията на труд и
живот на моряците, които се намират
на кораби, плаващи под нейно знаме,
отговарят и ще продължават да отговарят на установените в тази Конвенция
норми.
3. При ус та новя ва не т о на ефек т и вна
система за преглед и освидетелстване
на условията на труд на море всяка
държава-членка може, когато това е
подходящо, да упълномощи обществени институции или други организации
(включително от други държави-членки,
ако последните са съгласни), които тя
счита за компетентни и независими,
да извършват прегледи или да издават
свидетелства или и двете. Във всички
случаи държавата-членка носи пълната
отговорност за прегледа и освидетелстването на условията на живот и труд
на съответните моряци, намиращи се на
кораби, които плават под нейно знаме.
4. Морско трудово свидетелство, допълнено с Декларация за съответствие с
Морската трудова конвенция, представлява prima facie доказателство, че на
кораба е извършен надлежен преглед
от държавата-членка, под чието знаме
той плава, и че изискванията на тази
Конвенция относно условията на живот
и труд на моряците са спазени в степен,
удостоверена в свидетелството.
5. Предоставените в съответствие с член 22
на Устава на Международната организация на труда доклади от държавата-членка до Международното бюро по труда
съдържат информация за посочената в
алинея 2 на настоящото Правило система, включително за метода, използван
за оценяване на нейната ефективност.
Стандарт А5.1.1 – Общи принципи
1. Всяка държава-членка определя ясни
цели и норми относно управлението
на нейните системи за преглед и освидетелстване, както и подходяща обща
процедура за оценяване на степента на
постигане на тези цели и норми.
2. Всяка държава-членка изисква от всички
кораби, които плават под нейно знаме,
да имат на разположение на борда си
екземпляр от тази Конвенция.
Ръководство В5.1.1 – Общи принципи
1. Компетентната власт трябва да предприема съответните мерки за насърчаване на ефективното сътрудничество
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между посочените в правила 5.1.1 и
5.1.2 обществени институции и други
организации, които се занимават с условията на труд и живот на моряците
на борда на корабите.
2. За да се осигури по-добро сътрудничество между инспекторите, корабособствениците, моряците и съответните им
организации, както и за да се поддържат или подобрят условията на живот
и труд на моряците, компетентната
власт трябва да провежда регулярно
консултации с представители на техните
организации като най-добро средство
за постигане на тези цели. Начинът на
провеждане на тези консултации трябва
да се определя от компетентната власт
след консултации с организациите на
корабособствениците и на моряците.
Пра ви ло 5.1.2 – Уп ъ л номоща ва не
на признатите организации
1.

Посочените в алинея 3 на Правило
5.1.1 обществени институции и другите
организации („признати организации“)
трябва да са признати от компетентната
власт като отговарящи на изискванията
на Кодекса относно компетентността и
независимостта. Функциите по преглед
и освидетелстване, за които признатите
организации могат да са упълномощени
да изпълняват, са в сферата на дейностите, които са изрично упоменати
в Кодекса като дейности, извършвани
от компетентната власт или признати
организации.
2. Посочените в алинея 5 на Правило 5.1.1
доклади, съдържат информация относно
всички признати организации, степента,
в която те са упълномощени, както и
мерките, предприети от държаватачленка, за да се гарантира, че дейности
те, за които има упълномощаване, се
изпълняват изцяло и резултатно.
Стандарт А5.1.2 – Упълномощаване на
признатите организации
1. За целите на признаване на организациите в съответствие с алинея 1 на
Правило 5.1.2 компетентната власт
проверява компетентността и независимостта на съответната организация и
определя дали организацията е показала
в достатъчна за изпълнението на дейностите, за които тя е упълномощена,
степен, че:
(а) притежава необходимите познания и
опит в съответните области на тази
Конвенция и достат ъчно познаване
на експлоатацията на корабите, включително минималните изисквания за
наемане на работа на моряци на борда
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на кораби, условията за наемане на работа на борда, жилищно настаняване,
условията за отдих и възстановяване,
храна и сервиране, предотвратяване на
злополуки, опазване на здравето, медицинско обслужване, благосъстояние
и социално осигуряване;
(b) има възможността да поддържа и осъвременява познанията на персонала си;
(c) притежава необходимите познания относно изискванията на тази Конвенция,
както и относно прилаганото национално законодателство и съответните
международни актове; и
(d) има подходящ капацитет, структура,
опит и способности, съответстващи на
вида и степента на упълномощаване.
2. Всяко пълномощно, предоставено по
отношение на прегледите, като минимум упълномощава признатата организация да изисква коригирането на
несъответствията, които е установила
по отношение на условията на живот и
труд на моряците, и да извършва инспекции в това отношение при поискване
от държавата на пристанището.
3. Всяка държава-членка трябва да създаде:
(а) система за гарантиране на качеството
на работата, извършвана от признатите
организации, която да включва информация относно прилаганото национално
законодателство и съответните международни актове; и
(b) процедури за осъществяване на комуникация със и упражняване контрол
над такива организации.
4. Всяка държава-членка предоставя на
Международното бюро по труда актуален списък на всички признати организации, които тя е упълномощила да
действат от нейно име и да поддържат
актуалността на този списък. Списъкът
трябва да определя функциите, които
признатите организации са упълномощени да извършват. Бюрото предоставя
този списък на широката общественост.
Ръководство B5.1.2 – Упълномощаване на признатите организации
1. Организация, която иска да бъде призната, трябва да покаже, че има нужната техническа, административна и
управленска компетентност и капацитет, за да осигури предоставянето на
навременни услуги със задоволяващо
качество.
2. При оценяване на способността на дадена организация компетентната власт
трябва да определя дали организацията:
(а) има подходящия технически, управленски и помощен персонал;
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(b) има достатъчно квалифициран професионален персонал, за да предоставя
съответните услуги с адекватно географско покритие;
(c) е доказала способността си да предоставя навременни услуги със задоволяващо
качество; и
(d) е независима и прозрачна в действията си.
3. Компетентната власт трябва да сключи
писмено споразумение с всяка призната
от нея организация с цел упълномощаване. Споразумението трябва да включва
следните елементи:
(а) обхват на приложение;
(b) цел;
(c) общи условия;
(d) изпълнение на функциите, за които се
упълномощава;
(e) законова основа на функциите, за които
се упълномощава;
(f) докладване пред компетентната власт;
(g) определяне от компетентната власт
на упълномощаването на признатата
организация;
(h) упражняване на контрол от компетентната власт върху делегираните на
признатата организация дейности.
4. Всяка държава-членка трябва да изисква
от признатите организации да разработят система за обучение на наетия от
тях персонал в качеството им на инспектори, за да се гарантира навременното
опресняване на техните познания и
компетентност.
5. Всяка държава-членка трябва да изисква
от признатите организации да поддържат списъци с услугите, извършени от
тях, чрез които списъци да могат да
докажат постигането на изискваните
стандарти по точките, които обхващат
техните услуги.
6. При разработването на процедурите
за контрола, посочен в алинея 3 (b)
на Стандарт А5.1.2, държавите-членки
трябва да вземат предвид Ръководството за упълномощаване на организации за
действие от името на администрацията,
прието в рамките на Международната
морска организация.
Пра ви ло 5.1.3 – Мор ско т ру дово
свидетелство и Декларация за
съответствие с Морската трудова
конвенция
1.

Това Правило се прилага за кораби с
брутен тонаж:
(а) 500 или повече тона, извършващи международни рейсове; и
(b) 500 или повече тона, плаващи под знаме на държава-членка и опериращи от
пристанище или между пристанища в
друга държава.
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За цели те на настоящото Прави ло
„международен рейс“ означава рейс от
пристанище в една държава до пристанище извън тази държава.
2. Това Правило също така се прилага
за всички кораби, които плават под
знамето на държава-членка и не попадат в обхвата на алинея 1 на настоящото Правило, по искане, отправено
от корабособственика до съответната
държава-членка.
3. Всяка държава-членка изисква от корабите, които плават под нейно знаме, да
имат и да поддържат Морско трудово
свидетелство, удостоверяващо, че на
условията за живот и труд на моряците
на борда на кораба, включително и на
мерките за осигуряване на постоянно
съответствие с изискванията на приетите норми, които следва да се включат в
посочената в алинея 4 на това Правило
декларация за съответствие с Морската
трудова конвенция, е извършен преглед и те отговарят на националното
законодателство или други мерки за
прилагане на тази Конвенция.
4. Всяка държава-членка изисква от корабите, които плават под нейно знаме,
да имат и да поддържат декларация за
съответствие с Морската трудова конвенция, съдържаща националните изисквания за прилагане на тази Конвенция
относно условията на живот и труд на
моряците и установяваща мерк ите,
предприети от корабособственика, за
да гарантира съответствието на даден
кораб или кораби с изискванията.
5. Морското трудово свидетелство и Декларацията за съответствие с Морската
трудова конвенция трябва да отговарят
на установения в Кодекса модел.
6. Когато компетентната власт на държава-членка или призната организация,
която е надлежно упълномощена за тази
цел, в резултат на извършен преглед е
установила, че кораб, плаващ под знамето на държава-членка, отговаря или
продължава да отговаря на установените
в тази Конвенция норми, тя издава или
подновява съответното Морско трудово
свидетелство и го вписва в регистър,
достъпен за широката общественост.
7. Подробните изисквания относно Морското трудово свидетелство и Декларацията за съответствие с Морската
трудова конвенция, включително списък
на областите, подлежащи на преглед и
одобрение, са определени в Част А на
Кодекса.
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Стандарт А5.1.3 – Морско трудово свидетелство и Декларация за съответствие с Морската
трудова конвенция
1. Морското трудово свидетелство се издава на корабите от компетентната власт
или от призната организация, която
е упълномощена надлежно за целта,
за период не по-дълъг от пет години.
Приложение А5-I съдържа списък с
областите, които подлежат на преглед
и за които трябва да се установи, че
отговарят на националното законодателство или други мерки за прилагане
изискванията на тази Конвенция относно условията на живот и труд на
моряците на корабите, преди да бъде
издадено Морско трудово свидетелство.
2. Морското трудово свидетелство е вали дно при условие, че е извършен
междинен преглед от компетентната
власт или от призната организация,
която е надлежно упълномощена за
целта, за да се осигури постоянно съответствие с националните изисквания,
прилагащи тази Конвенция. В случай
че се извършва само един междинен
преглед, а периодът на валидност на
морското трудово свидетелство е пет
години, то този преглед се извършва
между втората и третата годишна дата
от издаването на Морското трудово
свидетелство. Годишна дата означава
денят и месецът от всяка година, които отговарят на датата на изтичане
на валидността на Морското трудово
свидетелство. Обхватът и дълбочината
на междинния преглед трябва да са равни на тези на преглед за подновяване
на свидетелството. Свидетелството се
препотвърждава след извършването на
междинен преглед, резултатите от който
са удовлетворителни.
3. Независимо от предвиденото в алинея 1
на този Стандарт, когато прегледът за
подновяване е извършен в срок от три
месеца преди изтичане на съществуващото свидетелство новото Морско
трудово свидетелство е в сила от датата
на извършване на прегледа за подновяване на свидетелството за период,
ненадвишаващ пет години от датата на
изтичане на съществуващото Морско
трудово свидетелство.
4. Когато прегледът за подновяване на
свидетелството е извършен повече от
три месеца преди датата на изтичане на
съществуващото свидетелство, новото
Морско трудово свидетелство е в сила
за период, ненадвишаващ пет години
от датата на извършване на прегледа
за подновяване на свидетелството.
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Възможно е издаването на временно
Морско трудово свидетелство:
за нови кораби при доставка;
когато даден кораб сменя знамето, под
което плава; или
когато даден корабособственик поема
отговорност за опериране на кораб,
който е нов за него.
Временното Морско трудово свидетелство може да се издава от компетентната
власт или от призната организация,
която е надлежно упълномощена за
целта, за период от време, който не
надвишава шест месеца.
Временното Морско трудово свидетелство може да се издава само след
потвърждаване на следното:
че в рамките на разумното и осъществимото корабът е бил прегледан по
областите, изброени в Приложение
А5-I, като се отчита потвърждението
на предвиденото в букви (b), (c) и (d)
на тази алинея;
че корабособственикът е доказал пред
компетен т ната власт и ли п ризната
организация, че корабът разполага с
подходящи процеду ри, за да спазва
изискванията на тази Конвенция;
че капитанът е запознат с изискванията
на тази Конвенция и с отговорностите
по изпълнението им; и
че съответната информация е предадена
на компетентната власт или призната
организация за издаване на Декларация
за съответствие с Морската трудова
конвенция.
Преди изтичането на временното свидетелство се извършва пълен преглед в
съответствие с алинея 1 на този Стандарт, за да може да се издаде Морско
трудово свидетелство за целия срок.
След първите шест месеца, установени в алинея 6 на този Стандарт, не
може да се издават повече временни
свидетелства. За периода, за който е в
сила временното Морско трудово свидетелство, не е нужно издаването на
Декларация за съответствие с Морската
трудова конвенция.
Морското трудово свидетелство, временното Морско трудово свидетелство
и Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция трябва да се
съставят по типова форма, отговаряща
на моделите, предоставени в Приложение А5-II.
Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция се прилага
към морското трудово свидетелство.
Тя се състои от две части:
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(а) Част I се съставя от компетентната власт,
която: (i) определя областите, които
са обект на прегледа в съответствие с
алинея 1 на този Стандарт; (ii) определя
националните изисквания, чрез които
се въвеждат в сила съответните разпоредби на тази Конвенция, посредством
препратки към съответните национални
законови разпоредби, както и доколкото
е нужно, посредством кратка информация за основното съдържание на националните изисквания; (iii) препраща към
разпоредбите на националното законодателство по отношение на определени
категории кораби; (iv) вписва всички
равносилни по същество разпоредби,
приети съгласно алинея 3 на член VI;
и (v) посочва ясно всяко изключение,
направено от компетентната власт съгласно Глава 3; и
(b) Част II се съставя от корабособственика и определя предприетите мерки за
осигуряване на текущото съответствие
в периода между прегледите с националните изисквания и предложените
мерки за постигане на непрекъснато
подобрение.
		 Компетентната власт или призната
организация, надлежно упълномощена
за целта, заверява Част ІІ и издава Декларация за съответствие с Морската
трудова конвенция.
11. Резултатите от всички последващи прегледи или други инспекции, извършени
по отношение на съответния кораб, и
всичк и значителни несъответстви я,
установени по време на тези инспекции, се записват заедно с датата, на
която установените несъответствия са
били отстранени. Тези данни заедно с
превода им на английски език, когато
не са на английски, в съответствие
с националното законодателство се
вписват или прилагат към Декларация
за съответствие с Морската трудова
конвенция или по някакъв друг начин
се предоставят на разположение на моряците, на инспекторите на държавата
на знамето, упълномощените служители на държавата на пристанището
и представители на организациите на
корабособствениците и на моряците.
12. На борда на кораба се изисква да има
актуално валидно Морско трудово свидетелство и Декларация за съответствие
с Морската трудова конвенция заедно
с превод на английски език, когато
оригиналите не са на английски, и на
явно и достъпно за моряците място се
поставят копия от същите. Копия от тези
документи се предоставят при поискване и в съответствие с националното
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законодателство на моряците, инспекторите на държавата на знамето, упълномощените служители на държавата
на пристанището и представителите на
организациите на корабособствениците
и на моряците.
Предвиденото в алинеи 11 и 12 на
този Стандарт изискване за превод на
английски език не се прилага по отношение на кораби, които не извършват
международни рейсове.
Свидетелството, издадено в съответствие с алинеи 1 или 5 на този Стандарт,
престава да е валидно при настъпване
на всеки един от следните случаи:
ако съответните прегледи не са извършени в рамките на определените в
алинея 2 на този Стандарт срокове;
ако свидетелството не е потвърдено в
съответствие с алинея 2 на този Стандарт;
когато корабът смени знамето, под
което плава;
когато корабособственикът престане да
носи отговорност за експлоатацията на
кораба;
когато са направени значителни промени в конструкцията или оборудването,
установени в Глава 3.
В изброените в алинея 14 (c), (d) или
(e) на този Стандарт случаи ново свидетелство се издава само когато компетентната власт или признатата организация, издаваща новото свидетелство, е
напълно убедена, че корабът отговаря
на изискванията на този Стандарт.
Компетентната власт или призната
организация, упълномощена за целта
от държавата, под чието знаме плава
корабът, отнема Морското т рудово
свидетелство при наличие на доказателства, че съответният кораб не отговаря
на изискванията на тази Конвенция и
че не са предприети изискващите се
коригиращи действия.
Когато компетентната власт или признатата организация преценяват дали да
отнемат Морско трудово свидетелство
в съответствие с алинея 16 на този
Стандарт, се изисква да отчитат сериозността или честотата на повтаряне
на несъответствията.

Препоръка В5.1.3 – Морско трудово свидетелство
и Декларация за съответствие с Морската
трудова конвенция
1. Изброяването на национа лните изисквания в Част I на Декларацията
за съответствие с Морската трудова
конвенция трябва да включва или да
бъде придружавана от препратка към
законовите разпоредби, свързани с ус-
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ловията на живот и труд на моряците
по всяка една от областите, изброени в
Приложение А5-I. Когато националното
законодателство следва точно изискванията на тази Конвенция, препратката
може да бъде напълно достатъчна. Когато дадена разпоредба на Конвенцията
се изпълнява чрез мярка, равносилна
по същество, според разпоредбите на
член VI, алинея 3 тази разпоредба трябва
да бъде установена и да се предостави
кратко обяснение. Когато се допуска
изключение от компетентната власт,
съгласно Глава 3, съответната разпоредба или разпоредби трябва да бъдат
ясно посочени.
2. Посочените в Част II на Декларацията
за съответствие с Морската трудова
конвенция мерки, разработени от корабособственика, трябва специално да
посочват в кои случаи ще бъдат проверявани текущото спазване на определени
национални изисквания, лицата, отговорни за проверката, записите, които
трябва да се водят, както и процедурите,
които трябва да се спазват, когато се
установи несъответствие. Част II може
да съществува под различни форми. Тя
може да включва препратки към други,
по-подробни документи относно политиките и процедурите, свързани с други
аспекти на морския сектор, като например документите, изисквани съгласно
Международния кодекс за управление на
безопасната експлоатация на кораби и
предотвратяване на замърсяването (ISM
Code), или информацията, изисквана
съгласно Правило 5 на Международната
конвенция за опазване на човешкия
живот на море (SOLAS), Глава XI-1,
относно непрекъснатия документален
запис на историята на кораба.
3. Мерките за гарантиране на текущото
съответствие с изискванията трябва
да вк лючват общите меж дународни
изисквания по отношение на корабособственика и капитана, като последните
трябва да бъдат в течение на най-новите
постижения в технологията и научните
открития относно организацията на
работното място, като вземат предвид
рисковете, свойствени за работата на
моряците, и съответно да информират
представителите на моряците, като по
този начин осигуряват по-добро ниво
на защита на условията на живот и
труд на моряците на борда.
4. Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция преди всичко
трябва да съдържа ясно формулирани
условия, предназначени да подпомогнат
всички заинтересовани лица, като на-
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пример инспекторите на държавата на
знамето, упълномощените служители на
държавата на пристанището и моряците
при извършване на проверка на правилното изпълнение на изискванията.
5. Пример за вида информация, който може
да се съдържа в Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция, е
предоставен в Приложение В5-I.
6. При промяна на знамето, под което
п лава да ден кораб, в съот ветст вие
с алинея 14 (c) на Стандарт А5.1.3 и
когато и двете заинтересовани държави са ратифицирали тази Конвенция,
държавата-членка, под чието знаме е
плавал първоначално корабът, трябва
във възможно най-кратък срок да предаде на компетентната власт на другата
държава-членка копия от Морското
трудово свидетелство и Декларацията
за съответствие с Морската трудова
конвенция, които са били на борда на
кораба преди смяната на знамето, и
доколкото това е приложимо, копия от
докладите за съответните прегледи, ако
компетентната власт в рамките на три
месеца от датата на смяната на знамето
изяви такова желание.
Пра ви ло 5.1.4 – И нспек т и ра не и
въвеждане в сила
1.

Всяка държава-членка проверява чрез
ефективна и координирана система
на редовни инспекции, мониторинг
и други контролни мерки спазването
от корабите, които плават под нейно
знаме, на изискванията на тази Конвенция така, както същата е въведена
в националното законодателство.
2. Подробни изисквания относно посочената в алинея 1 на това Правило системата
за инспектиране и въвеждане в сила са
установени в Част А на Кодекса.
Стандарт А5.1.4 – Инспектиране и въвеждане
в сила
1. Всяка държава-членка поддържа система за инспектиране на условията за
моряците на корабите, които плават
под нейно знаме, която включва потвърждение, че мерките, отнасящи се до
условията на живот и труд, удостоверени
в Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция, когато това е
приложимо, се спазват и изискванията
на тази Конвенция се изпълняват.
2. Компетентната власт назначава достатъчен брой квалифицирани инспектори
за изпълнение на отговорностите є
съгласно алинея 1 на този Стандарт. Когато за извършването на инспекции са
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упълномощени признати организации,
държавата-членка изисква персоналът,
който извършва тези инспекции, да притежава необходимата за изпълнението
на тези задължения квалификация и им
предоставя нужните законови права, за
да изпълняват тези свои задължения.
За да се гарантира, че инспекторите притежават необходимите или изискващите
се квалификация, компетентност, мандат, правомощия, статут и независимост,
за да могат да извършват инспекции и
да осигурят посоченото в алинея 1 на
този Стандарт съответствие, се приемат
подходящи разпоредби.
Там, където е приложимо, инспекциите
се извършват на интервалите от време
съгласно изискванията на Стандарт
А5.1.3. Интервалите в никакъв случай
не трябва да превишават три години.
А ко държава-членка полу чи жалба,
която не счете за категорично необоснована, или получи доказателства, че
кораб, който плава под нейно знаме,
не отговаря на изискванията на тази
Конвенция или има сериозни несъответствия в изпълнението на мерките,
установени в Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция,
държавата-членка предприема необходимите стъпки за разследване на случая
и осигуряване на предприемането на
действия за отстраняване на установените несъответствия.
Всяка държава-членка установява подходящи правила и осигурява тяхното
ефективно въвеждане в сила, за да гарантира на инспекторите такъв статут
и условия за изпълнение на техните
задъл жени я, които да им осиг у рят
независимост при смяна на правителството, както и от неуместни външни
влияния.
Инспекторите, на които са дадени ясни
инструкции относно задачите, които
трябва да изпълняват, и които са снабдени със съответните легитимационни
документи, имат пълномощията:
да се качват на борда на корабите, които плават под знамето на съответната
държава-членка;
да провеждат всякакви проучвания,
тестове или разследвания, които счетат
за необходими, за да бъдат сигурни, че
нормите се спазват стриктно; и
да изискват отстраняването на установените несъответствия и когато имат основание да вярват, че несъответствията
представляват сериозно нарушение на
изискванията на тази Конвенция (включително относно правата на моряците)
или представляват сериозна заплаха за
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безопасността, здравето и сигурността
на моряците, да забранят на кораба да
напусне пристанището, ако не бъдат
предприети необходимите мерки.
Всички действия, предприети в съответствие с алинея 7 (с) на този Стандарт,
подлежат на обжалване пред съдебен
или административен орган.
Инспекторите въз основа на собствената си преценка имат правото да дават
съвети вместо да постановяват или да
препоръчват предприемането на мерки
по съдебен ред, когато не съществува
явно нарушение на изискванията на
тази Конвенция, което би застрашило
безопасността, здравето и сигурността
на съответните моряци и когато няма
регистрирани предишни подобни нарушения.
Инспекторите запазват конфиденциалност та на източниците на жалби
и оплаквания, съдържащи твърдения
за опасност или несъответствие по
отношение на условията на живот и
труд на моряците или нарушения на
законодателството, и по никакъв начин
не информират корабособственика,
представителя на корабособственика
или оператора на кораба, че дадена
инспекция е извършена като следствие
от такава жалба или оплакване.
На инспекторите не се вменяват задължения, които поради техния брой
или естество пречат на ефективното
инспектиране или вредят по друг начин
на тяхната власт или безпристрастност
в отношенията им с корабособствениците, моряците и другите заинтересовани
страни. По-специално на инспекторите
е забранено:
да имат пряк или непряк интерес в
дейностите, които те инспектират; и
да разкриват, дори след напускане на
работа, търговски тайни или поверителни работни процеси или информация от личен характер, които могат да
узнаят при изпълнение на служебните
си задължения, като при нарушение
на тази забрана трябва да подлежат на
санкции и дисциплинарни наказания.
Инспекторите подават доклад до компетентната власт за всяка инспекция.
Едно копие на доклада на английски
език или на работния език на кораба
се предоставя на капитана на кораба,
а друго копие се поставя на таблото за
съобщения на кораба за информация на
моряците и при поискване се изпраща
на техните представители.
Компетентната власт на всяка държава-членка поддържа регист ър на
инспекциите на условията за живот и
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труд на моряците на корабите, които
плават под знамето на тази държавачленка, и публикува годишен доклад за
инспекциите в рамките на един разумен
срок, но не по-късно от шест месеца
от края на годината.
При извършване на разследване, последващо сериозна злополука, докладът
се предоставя на компетентната власт
във възможно най-кратък срок, но не
по-късно от един месец след приключване на разследването.
При извършване на инспекция или при
предприемане на други мерки в съответствие с този Стандарт се полагат всички
усилия за избягване на безпричинното
задържане или забавяне на съответния
кораб.
В съответствие с националното законодателство се заплащат компенсации за
всяка претърпяна загуба или щета, резултат от неправомерното упражняване
от страна на инспектора на дадените му
правомощия. Тежестта на доказването
при всички случаи пада върху ищеца.
Всяка държава-членка осиг у рява и
налага ефективно подходящи глоби и
други коригиращи мерки в случай на
нарушение на изискванията на тази
Конвенция (включително относно правата на моряците) и възпрепятстване
на инспекторите при изпълнение на
служебните им задължения.

Ръководство В5.1.4 – Инспектиране
и въвеждане в сила
1. Компетентната власт и всички други
служби или власти, частично или изцяло отговорни за инспектирането на
условията на живот и труд на моряците,
трябва да имат необходимите ресурси
за изпълнение на функциите си. Поспециално:
(а) всяка държава-членка трябва да предприеме необходимите мерки за осигуряване, когато е необходимо, на инспекторите на възможността да ползват
помощта на технически експерти и
специалисти при изпълнение на техните
задължения; и
(b) на инспекторите трябва да се осигурят удобно разположени помещения,
оборудване и транспортни средства,
подходящи за ефективното изпълнение
на техните задължения.
2. Компетентната власт трябва да разработи политика за изпълнение и въвеждане
в сила, за да гарантира съответствие с
тази Конвенция и да напътства по други
начини дейностите по инспектиране и
въвеждане в сила, свързани с тази Конвенция. Копия от тази политика трябва
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да се предоставят на всички инспектори и съответните длъжностни лица,
както и да бъдат на разположение на
обществеността, корабособствениците
и моряците.
Компетентната власт трябва да създаде
прости процедури, чрез които да може
да получава поверителна информация
относно възможни нарушения на изискванията на тази Конвенция (включително на правата на моряците), която
да є се предоставя пряко от моряците
или от представители на моряците,
и които процедури да позволяват на
инспекторите да разследват спешно
такива случаи, включително:
да предоставят възможност на капитаните, моряците или представители
на моряците да изискат извършването
на инспекция, когато те счетат това за
необходимо; и
да осигуряват техническа информация
и консултации на корабособствениците
и моряците и съответните организации
относно най-ефективните средства за
изпълнение на изискванията на тази
Конвенция и постигане на непрекъснато подобрение на условията, в които
работят и живеят моряците на борда.
Инспекторите трябва да притежават
подходяща квалификация и да бъдат
достатъчни на брой, за да осигурят
ефективното изпълнение на своите задължения, отчитайки следните фактори:
важност та на задълженията, които
инспекторите трябва да изпълняват и
по-специално броя, вида и размера на
корабите, подлежащи на инспектиране,
както и броя и сложността на законовите разпоредби, които трябва да се
въведат в сила;
предоставени я на разположение на
инспекторите ресурс; и
п ра к т и ческ и т е услови я, п ри кои т о
трябва да се извършват инспекциите,
за да бъдат ефективни.
Освен ако националното законодателство не предвижда друго по отношение
условията за набиране на кадри за
държавна служба, инспекторите трябва
да имат квалификация и подходяща
подготовка, за да изпълняват своите
задължения и когато това е възможно,
да имат морско образование или опит
като моряци. Те трябва да имат достатъчни познания относно условията на
живот и труд на моряците, както и по
английски език.
Трябва да се предприемат мерки за осигуряване на подходящо допълнително
обучение на инспекторите по време на
тяхната работа.
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Всичк и инспектори т рябва ясно да
разбират обстоятелствата, при които
се налага извършването на инспекция,
обхвата на инспекцията в зависимост
от различните обстоятелства и общите
методи на инспектиране.
8. Инспекторите, притежаващи надлежни
пълномощия, в съответствие с националното законодателство трябва наймалкото да имат правото:
(а) да се качват на борда на корабите свободно и без предварително известие,
като при започване на инспекцията на
кораба инспекторите трябва да уведомяват за присъствието си капитана или
лицето, което командва, и ако това е
подходящо, моряците или техни представители;
(b) да разпитват капитана, моряците и
всички други лица, включително корабособственика или представител на
корабособственика, по всички въпроси, отнасящи се до прилагането на
изискванията на законодателството, в
присъствието на свидетел, определен
от разпитваното лице;
(c) да изискват представянето на книжа, корабни дневници, регистри, свидетелства
или други документи или информация,
пряко свързани с въпросите, обект на
инспекцията, за да могат да установят
спазването на националното законодателство, което осигурява въвеждането
в сила на тази Конвенция;
(d) да налагат поставянето на известията,
изисквани според националното законодателство, което осигурява въвеждането
в сила на тази Конвенция;
(e) с цел извършване на анализ да вземат
или изнасят проби от продукти, товари,
питейна вода, провизии, материали и
вещества, които се използват или с
които се борави;
(f) след извършването на инспекция да
уведомяват незабавно корабособственика, оператора на кораба или капитана
за несъответствията, които могат да
навредят на здравето и безопасността
на хората на борда на кораба;
(g) да подават сигнал до компетентната
власт и ако е приложимо, до признатата
организация за всяко несъответствие
и злоупотреба, които не са конкретно
обхванати от съществуващото законодателство, и да внасят предложения за
подобрения на законодателството; и
(h) да уведомяват компетентната власт
за всякакви трудови злополуки или
професионални болести, от които са
пострадали моряците, в случаите и по
начина, предвидени в законодателството.
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Когато предвидената в алинея 8(е) на
това Ръководство проба се вземе или
изнесе, корабособственикът или представител на корабособственика и когато
това е подходящо, даден моряк, трябва
да бъдат уведомени или да присъстват
по време на вземането или изнасянето на пробата. Инспекторът трябва да
запише надлежно количеството взета
или изнесена проба.
Год и ш н и я т док ла д, п у бл и к у ва н о т
компетентната власт на всяка държава-членка по отношение на корабите,
плаващи под нейно знаме, трябва да
съдържа:
списък на действащите закони и наредби,
отнасящи се до условията на живот и
труд на моряците, както и всички изменения, влезли в сила през годината;
подробности относно организацията на
системата за инспектиране;
статистика на корабите и другите помещения, подлежащи на инспектиране,
както и на корабите и другите помещения, които действително са били
инспектирани;
статистика на всички моряци, обхванати
от националното законодателство;
статистика и информаци я относно
нару шени ята на законодателството,
наложените наказания и случаите на
задържане на кораби; и
статистика на докладваните трудови
злополуки и професионални болести,
от които са пострадали моряци.

Правило 5.1.5 – Процед у ри за
разглеждане на жалби на борда
на кораб
1.

Всяка държава-членка изисква от корабите, които плават под нейно знаме, да
имат установени на борда процедури за
справедливото, ефективно и бързо обработване на жалби на моряците срещу
евентуални нарушения на изискванията
на тази Конвенция (включително относно правата на моряците).
2. Всяка държава-членка забран ява и
наказва всяка форма на преследване
на моряци за подаване на жалби.
3. Разпоредбите на това Правило и свързаните с него части на Кодекса не накърняват правото на моряка да търси
компенсация по съдебен ред, който той
счете за подходящ.
Стандарт А5.1.5 – Процедури за разглеждане
на жалби на борда на кораб
1. Като не накърнява евентуален по-широк обхват, който може да е предвиден
от националното законодателство или
колективните споразумения, установе-
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ните на борда процедури могат да бъдат
използвани от моряците за подаване на
жалби по всички въпроси, които биха
могли да представляват нарушение на
изискванията на тази Конвенция (включително относно правата на моряците).
2. Всяка държава-членка гарантира, че националното законодателство установява
подходящи процедури за разглеждане
на жалби на борда с цел изпълнение на
изискванията на Правило 5.1.5. С тези
процедури се цели да се вземе решение
по жалбите на възможно най-ниско
ниво. Въпреки това при всички случаи
моряците имат право да подават жалби
директно до капитана и ако считат за
необходимо, до съответните външни
инстанции.
3. Процедурите за разглеждане на жалби
на борда включват правото на моряка
да бъде придружаван или представляван
по време на процедурата по разглеждане на жалба, както и защита срещу
евентуално преследване на моряците
за подаване на жалби. Терминът „преследване“ обхваща всички недобронамерени действия, предприети от всяко
лице срещу даден моряк във връзка с
жалба, която очевидно не е дребнава
или злонамерена.
4. Всички моряци получават в допълнение към копието от моряшкия трудов
договор и копие от процедурите за разглеждане на жалби на борда, приложими
на кораба. То съдържа информация за
контакт с компетентната власт на държавата, под чието знаме плава корабът,
и на държавата, в която живее морякът,
ако са различни, името на лицето или
лицата на борда на кораба, които могат
поверително да предоставят на моряците
безпристрастни съвети относно техните
жалби и да ги подпомогнат по друг начин при прилагането на процедурите за
подаване на жалби, които са на тяхно
разположение на борда на кораба.
Ръководство B5.1.5 – Процедури за разглеждане
на жалби на борда на кораб
1. Освен ако съот вет ни те разпоредби
на приложим колективен договор не
предвиждат друго, компетентната власт
в тесни консултации с организациите
на корабособствениците и на моряците
трябва да разработи модел за справедливи, бързи и добре документирани
процедури за разглеждане на жалби на
борда на всички кораби, които плават
под знамето на държавата-членка. При
разработването на тези процедури трябва да се отчитат следните елементи:
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(а) вероятно е много жалби да са насочени конкретно срещу лицето, до което
трябва да бъде отправена жалбата или
дори до капитана на кораба; във всички
случаи моряците трябва да имат възможността да подадат жалба директно
до капитана и до външен орган; и
(b) за да се избегнат проблеми с евентуално
преследване на моряците, които подават
жалби в съответствие с тази Конвенция,
процедурите трябва да насърчават определянето на лице на борда, което да
може да консултира моряците относно
предоставените им на борда процедури
и при поискване от подаващия жалба
моряк, присъствието на това лице на
всички срещи или разглеждания на
съдържанието на жалбата.
2. Процедурите, обсъждани по време на
посочените в алинея 1 на това Ръководство консултации, трябва да включват
като минимум следното:
(а) жалбите трябва да бъдат отправени до
началника на отдела, в който работи
подаващият жалбата моряк, или до
неговия пряк ръководител;
(b) началникът на отдела или прекият ръководител трябва да се опитат да разрешат
проблема в рамките на определените
срокове, съответстващи на сериозността
на разглежданите проблеми;
(c) ако началникът на отдела или прекият ръководител не могат да разрешат
проблема по задоволителен за моряка
начин, последният може да се обърне
към капитана, който трябва да се заеме
със случая лично;
(d) моряците трябва по всяко време да
имат правото да бъдат придружавани и
представлявани от друг моряк по техен
избор на борда на съответния кораб;
(e) всичк и жа лби и решени ята по тя х
трябва да бъдат записвани и копие да
се предоставя на съответния моряк;
(f) ако дадена жалба не може да бъде
разрешена на борда, въпросът трябва
да се отнесе на брега до корабособственика, на когото трябва да бъде даден
подходящ срок от време за решаване
на въпроса, когато това е подходящо,
в консултации със съответните моряци
или с други лица, които те могат да
посочат като техни представители; и
(g) във всички случаи моряците трябва да
имат правото да подават своите жалби
директно до капитана, корабопритежателя и компетентните власти.
Пра ви ло 5.1.6 – Мор ск и п р оиз шествия
1.

Всяка държава-членка провежда официално разследване на всички сериозни
морски произшествия, довели до травми
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или загуба на човешки живот, в които
участва кораб, плаващ под нейно знаме.
Окончателният доклад от разследването
е по принцип публично достояние.
2. Държ а ви т е-ч лен к и си с ът ру д н и чат
помежду си с цел улесняване на разследването на посочените в алинея
1 на това Правило сериозни морски
произшествия.
Стандарт А5.1.6 – Морски произшествия
(Няма разпоредби)
Ръководство В5.1.6 – Морски произшествия
(Няма разпоредби)
Правило 5.2 – Отговорности на
държавата на пристанището
Цел: да предостави на всяка държава-членка
възможността да изпълнява своите отговорности по силата на тази Конвенция по отношение на международното сътрудничество
при прилагането и въвеждането в сила на
стандартите на Конвенцията по отношение
на чуждестранни кораби
Пра ви ло 5.2 .1 – Пр оверк и в
пристанища
1.

Всеки чуждестранен кораб, който при
изпълнение на обичайните си функции
в рамките на своята дейност или поради
причини от оперативен характер посещава пристанище на държава-членка,
може да бъде подложен на проверка
в съответствие с алинея 4 на член V
с цел установяване на съответствие с
изискванията на тази Конвенция (включително относно правата на моряците),
отнасящи се до условията на живот и
труд на моряците на борда на кораба.
2. Всяка държава-членка приема Морското
трудово свидетелство и Декларацията
за съответствие с Морската трудова
конвенция, които се изискват съгласно
Правило 5.1.3, за prima facie доказателство за съответствие с изискванията на
тази Конвенция (включително относно
правата на моряците). В съответствие
с това с изключение на определените в
Кодекса случаи проверките в нейните
пристанища се ограничават до проверка
на свидетелството и декларацията.
3. Проверките в пристанищата се извършват от упълномощени служители в съответствие с изискванията на Кодекса
и на други приложими международни
споразумения, регламентиращи проверките по реда на държавния Пристанищен контрол в държавата-членка.
Всички подобни проверки трябва да
се ог ра н и ча ват до по т върж да ва не,
че проверените области отговарят на
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съответните изисквания, установени
в членовете и правилата на тази Конвенция и само на Част А от Кодекса.
4. Проверките, които се извършват в съответствие с това Правило, се основават
на действаща система от проверки и
мониторинг по реда на държавния Пристанищен контрол, която да съдейства за
гарантирането, че условията на работа и
живот на моряците на корабите, които
влизат в пристанището на съответната
държава-членка, отговарят на изискванията на тази Конвенция (включително
относно правата на моряците).
5. Предоставяните в съответствие с член
22 на Устава на Международната организация на труда доклади от държавата-членка съдържат информация
относно посочената в алинея 4 на това
Правило система, включително относно
използвания метод за оценка на нейната
ефективност.
Стандарт А5.2.1 – Проверки в пристанища
1. Когато упълномощен служител, намиращ се на борда на кораб за извършване на проверка, изиска, когато
това е приложимо, Морското трудово
свидетелство и Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция
и установи, че:
(а) изискваните документи не са представени или не са поддържани или
се поддържат недостоверно или че
представените документи не съдържат
информацията, която се изисква според тази Конвенция, или са невалидни
поради друга причина; или
(b) има ясни основания да се смята, че
условията на работа и живот на борда
на кораба не отговарят на изискванията
на тази Конвенция; или
(c) има основателни причини да се смята,
че корабът е сменил знамето, под което
плава, с цел да избегне спазването на
тази Конвенция; или
(d) има жалба, твърдяща, че определени
условия на живот и труд на борда на
кораба не отговарят на изискванията
на тази Конвенция;
		 той или тя може да извърши по-задълбочена проверка, за да се проверят
условията на живот и труд на борда на
кораба. Такива проверки се извършват
във всички случаи, когато условията на
живот и труд, за които се смята или
твърди, че не съответстват на изискванията, представляват ясна заплаха за
безопасността, здравето и сигурността
на моряците или когато упълномощеният служител има основание да смята,
че всяко несъответствие представлява
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сериозно нарушение на изискванията на
тази Конвенция (включително относно
правата на моряците).
Когато у пълномощен сл у ж ител извършва по-задълбочена проверка на
чуждестранен кораб в пристанище на
държава-членка при обстоятелствата,
посочени в букви (а), (b) или (c) на
алинея 1 на този Стандарт, принципно
проверката обхваща областите, изброени в Приложение А5-III.
В случай на жалба, подадена в съответствие с алинея 1(d) на този Стандарт,
принципно проверката се ограничава до
областите, посочени в жалбата, въпреки
че дадена жалба или нейното разследване може да даде сериозни основания
за подробна проверка в съответствие с
алинея 1(b) на този Стандарт. За целите
на алинея 1(d) на този Стандарт „жалба“ означава информация, подадена от
моряк, професионална организация,
асоциация, синдикат или, общо казано, всяко лице, имащо интерес към
безопасността на кораба, включително
интерес към рисковете по отношение
здравето и безопасността на моряците
на борда.
Когато в резултат на извършването на
по-задълбочена проверка се установи,
че условията на живот и труд на кораба
не отговарят на изискванията на тази
Конвенция, упълномощеният служител
трябва незабавно да уведомява капитана
на кораба за констатираните несъответствия, както и относно сроковете,
в които трябва да бъдат отстранени. В
случай че упълномощеният служител
счита подобни нарушения за значителни или ако те са предмет на жалба,
подадена в съответствие с алинея 3
на този Стандарт, упълномощеният
служител уведомява за тези несъответствия съответните организации на
корабособствениците и на моряците в
държавата-членка, в която е извършена
проверката, и може:
да уведоми представител на държавата,
под чието знаме плава корабът;
да предостави съответната информация
на компетентните власти на следващото
пристанище на посещение.
Държавата-членка, в която е извършена
проверката, има право да предаде на
генералния директор на Международното бюро по труда копие от доклада на
служителя заедно с всички отговори на
компетентните власти на държавата, под
чието знаме плава корабът, получени
в рамките на предвидения срок, с цел
предприемането на действия, които се
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считат за необходими и целесъобразни,
за да се поддържа регистър с такава
информация, който да се предоставя на
вниманието на всички страни, които
биха били заинтересовани от това да се
възползват от съответните процедури.
6. Когато в резултат на извършена позадълбочена проверка от упълномощения служител се установи, че корабът
не отговаря на изискванията на тази
Конвенция и:
(а) условията на борда са очевидно опасни
за безопасността, здравето и сигурност
та на моряците; или
(b) несъответствието представлява сериозно или повторно нарушение на изискванията на тази Конвенция (включително
относно правата на моряците),
		 упълномощеният служител предприема
стъпки, за да се увери, че корабът няма
да отплава, докато всички несъответствия, посочени в буква (а) или (b) на
тази алинея, не бъдат отстранени или
докато упълномощеният служител не
приеме план за действие за коригиране
на такива несъответствия и се увери,
че планът ще бъде изпълнен по възможно най-бърз начин. Ако се забрани
отплаването на кораба, упълномощеният служител незабавно уведомява
държавата, под чието знаме плава корабът, и поканва нейни представители
да присъстват, ако това е възможно,
изисквайки отговор от държавата на
знамето в определен срок. Упълномощеният служител също така незабавно
уведомява съответните организации на
корабособствениците и на моряците в
държавата на пристанището, в което е
извършена проверката.
7. Всяка държава-членка гарантира, че на
упълномощените служители са дадени
указания съгласно посоченото в Част
Б на Кодекса относно видовете обстоятелства, оправдаващи предвиденото в
алинея 6 на този Стандарт задържане
на кораб.
8. При изпълнение на своите задължения
по този Кодекс всяка държава-членка
полага всички възможни усилия, за да
избегне необосновано задържане или
забавяне на кораби. В случай на необосновано задържане или забавяне на
даден кораб се заплащат компенсации
за понесени загуби или щети. Тежестта
на доказването при всички случаи пада
върху ищеца.
Ръководство В5.2.1 – Проверки в пристанища
1. Компетентната власт трябва да разработи политика за проверяване, която да се
следва от упълномощените служители,
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извършващи проверки съгласно Правило
5.2.1. Целта на тази политика трябва да
бъде гарантирането на съгласуваност на
проверките и предоставянето на други
указания за тяхното извършване и за
дейностите по въвеждането в сила на
тази Конвенция (включително относно
правата на моряците). Копие от тази
политика трябва да бъде предоставено
на всички упълномощени служители
и трябва да бъде на разположение на
обществеността, корабособствениците
и моряците.
2. При разработване на политика относно
обстоятелствата, даващи основание за
задържане на кораб в съответствие с алинея 6 на Стандарт А5.2.1, компетентната
власт трябва да вземе предвид, че по
отношение на нарушенията, упоменати в
алинея 6(b) на Стандарт А5.2.1, сериозността може да се дължи на естеството
на установеното несъответствие. Това е
особено уместно в случай на нарушение
на основни трудови права и принципи на
моряците или техните социални права
по членове III и IV. Например наемането на работа на лице под определената
възраст трябва да се счита за сериозно
нарушение, дори когато на борда има
само едно такова лице. В други случаи
трябва да се отчита броят на различните
несъответствия, установени по време
на проверката: например може да е
необходимо констатирането на няколко
несъответствия, свързани с настаняването или храната и сервирането, които
не заплашват безопасността и здравето,
преди да се приемат за представляващи
сериозно нарушение.
3. Държавите-членки трябва максимално
да сътрудничат помежду си по отношение
приемането на международно договорени ръководства относно политиките за
проверяване, особено тези, отнасящи се
до обстоятелствата, които дават основание за задържане на даден кораб.
Прави ло 5.2.2 – Процед у ри за разглеждане на жалбите на моряците
на брега
1.

Всяка държава-членка гарантира, че
моряците, които се намират на борда
на кораби, посещаващи пристанище, намиращо се на нейна територия, и които
твърдят, че е допуснато нарушение на
изискванията на тази Конвенция (включително относно правата на моряците),
имат правото да депозират жалба с цел
да се подпомогне бързото и практическо
отстраняване на това нарушение.
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Стандарт А5.2.2 – Процедури за разглеждане
на жалбите на моряците на брега
1. Жалба, подадена от моряк с твърдение
за нарушение на изискванията на тази
Конвенция (включително относно правата на моряците), може да бъде депозирана при упълномощен служител в
пристанището на посещение на кораба,
на който работи морякът. В тези случаи
упълномощеният служител предприема
първично разследване.
2. Когато това е под ход ящо, п редви д
естеството на жалбата, първичното
разследване включва установяване дали
са приложени предвидените в Правило
5.1.5 процедури за разглеждане на жалби
на борда на кораба. Упълномощеният
служител може също така да извърши
по-задълбочена проверка в съответствие
със Стандарт А5.2.1.
3. В случаите, когато това е подходящо,
упълномощеният служител се старае
да насърчи разрешаването на спора по
дадена жалба на борда на кораба.
4. Ако в резултат на проведено разследване
или извършена проверка в съответствие
с този Стандарт се открие несъответствие, което попада в обхвата на алинея 6 на Стандарт А5.2.1, се прилагат
разпоредбите на тази алинея.
5. Когато разпоредбите на алинея 4 на
този Стандарт не се прилагат и спорът
по жалбата не е разрешен на борда
на кораба, упълномощеният служител
незабавно уведомява държавата, под
чието знаме плава корабът, и изисква
становище и план за действие за отстраняване на нарушенията в рамките
на определен срок от време.
6. Когато спорът по жалбата не е разрешен
след действията, предприети в съответствие с алинея 5 на този Стандарт,
държавата, на чиято територия се намира пристанището, изпраща копие от
доклада на упълномощения служител до
генералния директор на Международното бюро по труда. Докладът трябва
да бъде придружен с всички отговори,
получени от компетентната власт на
държавата, под чието знаме п лава
корабът, в определения за това срок.
Уведомяват се така също и съответните
организации на корабособствениците
и на моряците в държавата, на чиято
територия се намира пристанището. В
допълнение към това държавата, на чиято територия се намира пристанището,
редовно подава на генералния директор
статистически данни и информация относно разрешените спорове по жалби.
Подаването на докладите, както и на
информацията и статистиката, цели на
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основата на действия, които могат да се
считат за подходящи и целесъобразни,
да се поддържа регистър с такава информация, който да се предоставя на
вниманието на всички страни, които
биха били заинтересовани от това да се
възползват от съответните процедури,
към които могат да прибягнат, включително организации на корабопритежателите и на моряците.
Изисква се предприемането на подходящи стъпки за запазване на поверителността на жалбите, подадени от
моряците.

Ръководство В5.2.2 – Процедури за разглеждане
на жалбите на моряците на брега
1. Когат о у п ъ л номощен и я т с л у ж и т ел
разглежда жалба в съответствие със
Стандарт А5.2.2, той трябва първо да
провери дали жалбата е от общ характер,
който засяга всички моряци на кораба
или определена категория от тях, или се
отнася само до индивидуалния случай
на съответния моряк.
2. Ако жалбата е от общ характер, трябва
да се обмисли предприемането на позадълбочена проверка в съответствие
със Стандарт А5.2.1.
3. Ако жалбата се отнася до индивидуален
случай, трябва да се предприеме проучване на резултатите от прилагането на
процедурите за разглеждане на жалби
на борда за разрешаване на съответния спор. Ако такива процедури не са
използвани, упълномощеният служител
следва да предложи на жалбоподателя
да се възползва от наличните такива
процедури. За да бъде разгледана дадена жалба, преди да са използвани
процедурите за разглеждане на жалби
на борда на кораба, трябва да са налице
основателни причини. Такива причини
могат да бъдат неадекватността на процедурите или необоснованото забавяне
на вътрешните процедури или страхът
на жалбоподателя от преследване поради подаване на жалбата.
4. При всяко разследване на жалба упълномощеният служител трябва да предостави възможност на капитана, корабопритежателя и всички други засегнати
лица да представят своята гледна точка.
5. В случай че държавата, под чието знаме
плава корабът, в отговор на посоченото
в алинея 5 на Стандарт А5.2.2 уведомление от държавата, на чиято територия
е пристанището, заяви готовност да се
заеме със случая, посочи, че има действащи процедури за целта и представи
приемлив план за действие, упълномощеният служител може да се въздържи
от по-нататъшно действие по жалбата.
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Пра ви ло 5.3 – От г оворнос т и, свър зани с предоставянето на работна
ръка
Цел: да се гарантира, че всяка държава-членка
изпълнява задълженията си по тази Конвенция
по отношение на набирането и настаняването
и социалното осигуряване на моряците.
1. Без с това да се накърнява принципът
на отговорност на всяка държава-членка
по отношение на условията на живот
и труд на моряците на борда на корабите, които плават под нейно знаме,
всяка държава-членка е отговорна така
също за изпълнението на изискванията
на тази Конвенция по отношение на
набирането и настаняването на моряците, както и социалното осигуряване
на моряците, които са нейни граждани
или пребивават постоянно или живеят
под друга форма на постоянно местожителство на нейна територия, доколкото
тази отговорност е установена от тази
Конвенция.
2. Подробни изисквания за изпълнението
на алинея 1 на това Правило се намират
в Кодекса.
3. Всяка държава-членка създава ефективна система за проверка и мониторинг на
изпълнението на нейните отговорности,
свързани с предоставянето на работна
ръка, в съответствие с тази Конвенция.
4. Док ладите на държавата-членка до
Меж д у народ но т о бюро по т ру да в
съответствие с член 22 на Устава на
Международната организация на труда
съдържат информация относно посочената в алинея 3 на това Правило система, включително относно метода, по
който се оценява нейната ефективност.
Стандарт А5.3 – Отговорности, свързани с
предоставянето на работна ръка
1. Всяка държава-членка въвежда в сила
изискванията на тази Конвенция относно дейността и практиките на службите
за набиране и настаняване на моряците,
установени на нейна територия, чрез
система от проверки, мониторинг и
прилагането на мерки по съдебен ред
в случай на нарушения на лицензионните и другите оперативни изисквания,
установени в Стандарт А1.4.
Ръководство В5.3 – Отговорности, свързани с
набавяне на работна ръка
1. От частните служби за набиране и
настаняване на моряци, установени на
територията на държава-членка и предоставящи услугите на моряци за корабособственици независимо от тяхното
местоположение, трябва да се изисква
да поемат задължение за осигуряване
на правилното изпълнение от страна
на корабособствениците на условията
на трудовото споразумение, което те
са сключили с моряците.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А5-I
Условията на работа и живот на моряците, които трябва да бъдат обект на преглед
и одобряване от държавата, под чието знаме
плава корабът, в съответствие със Стандарт
А5.1.3, алинея 1 включват:
Минимална възраст за започване на работа
Медицинско свидетелство
Квалификации на моряците
Трудови договори на моряците
Ползване на услугите на лицензирани или
сертифицирани или регулирани частни служби
за набиране и настаняване на моряците
Работно време и почивки
Окомплектуване на кораба с екипаж
Жилищно настаняване
Условия за отдих и възстановяване на борда
Храна и сервиране
Безопасност и здраве и предотвратяване
на злополуки
Медицинско обслужване на борда
Процедури за разглеждане на жалби на
борда
Изплащане на трудови възнаграждения
ПРИЛОЖЕНИЕ А5-II
Морско трудово свидетелство
(Бележка: Към настоящото свидетелство е
приложена Дек лараци я за съответствие с
Морската трудова конвенция)
Издадено съгласно разпоредбите на член V
и Глава 5 на Морската трудова конвенция,
2006 г. (по-нататък наричана „Конвенцията“)
от правителството на
.....................................................................................
(пълното наименование на държавата, под чието
знаме има право да плава корабът)

от ...............................................................................
(пълното наименование и адрес на компетентната
власт или призната организация, упълномощена
съгласно разпоредбите на Конвенцията)

Данни на кораба
Име на кораба ........................................................
Отличителен номер или букви ............................
Пристанище, в което е регистриран .......................
Дата на регистрацията ...........................................
Брутен тонаж1 ...........................................................
ИМО номер .............................................................
Вид кораб .................................................................
1
За корабите, които попадат в обхвата на временната схема за измерване на тонажа, приета от
ИМО, брутният тонаж е този, който е включен
в колонката ЗАБЕЛЕЖКИ на Международното
мерително свидетелство (1969 г.). Вж. Член II (1)
(c) от Конвенцията.

ВЕСТНИК
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Име и адрес на корабособственика 2 ................
....................................................................................
...................................................................................
С настоящото се удостоверява:
1. Че на този кораб е извършен преглед
и е потвърдено, че същият отговаря на
изискванията на Конвенцията и разпоредбите на приложената Декларация
за съответствие с Морската трудова
конвенция.
2. Че е установено, че условията на работа
и живот на моряците, както същите са
определени в Приложение А5-I на Конвенцията, отговарят на националните
изисквания на посочената държава, чрез
които се изпълнява Конвенцията. Тези
национални изисквания са обобщени в
Декларация за съответствие с Морската
трудова конвенция, част 1.
Това свидетелство е в сила до ......................
................, при условие че е извършен преглед
в съответствие на Стандарт А5.1.3 и А5.1.4
на Конвенцията.
Това свидетелство е валидно само когато
Декларацията за съответствие с Морската
трудова конвенция, издадена в ......................
на .................................................., е приложена.
Дата на извършване на прегледа, на която се
основава настоящото свидетелство .........………
Издадено в ...........................................................
на ............................................................................
Подпис на надлежно упълномощения служител, издаващ свидетелството
(Печат или щампа, според случая, на издаващия
орган)
Потвърждения при задължителен междинен
преглед и ако се изисква такъв, допълнителен
преглед
С настоящото се удостоверява, че на кораба е извършен преглед в съответствие със
Стандарт А5.1.3 и А5.1.4 на Конвенцията и че
е установено, че условията на работа и живот
на моряците, както същите са определени в
Приложение А5-I на Конвенцията, отговарят на
националните изисквания на посочената държава, чрез които се изпълнява Конвенцията.
2
Корабособственик означава собственикът на
кораба или всяка друга организация или лице,
като например мениджър, агент или беърбоут
чартьор, което е поело отговорността за оперирането на кораба от собственика и което при
поемането на такава отговорност се е съгласило да
поеме задълженията и отговорностите, наложени
на корабособствениците в съответствие с тази
Конвенция, без значение дали друга организация
или лица изпълняват някои от задълженията и
отговорностите от името на корабособственика.
Вж. Член II (1) (c) от Конвенцията.
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Междинна проверка:

(трябва да се извърши
между втората и
третата годишнина)

Подпис .........................
(подпис на упълномощен
служител)

.......................................
Място ..........................
Дата ..............................

(печат или щампа, според
случая, на органа)

Допълнителни потвърждения (ако се изискват
такива)
С настоящото се удостоверява, че на кораба е извършен допълнителен преглед с цел
потвърждаване, че корабът продължава да
отговаря на националните изисквания, чрез
които се изпълнява Конвенцията, както това
се изисква съгласно Стандарт А3.1, алинея 3
на Конвенцията (повторна регистрация или
значително изменяне на жилищните условия)
или поради други причини.
Допълнителен
преглед:

(ако се изисква)

Подпис ...............................
(подпис на упълномощен
служител)

...........................................
Място ...............................
Дата .................................
(печат или щампа на органа, според случая)

Допълнителен
преглед:

(ако се изисква)

Подпис ...............................
(подпис на упълномощен
служител)

...........................................
Място ...............................
Дата .................................
(печат или щампа, според
случая, на издаващия орган)

Допълнителна
проверка:

(ако се изисква)

Подпис ...........................
...........................................
Място .............................
Дата ................................

Морска трудова конвенция, 2006 г.
Декларация за съответствие с Морската
трудова конвенция – Част I
(Бележка: Тази декларация трябва да бъде приложена към Морското трудово свидетелство
на кораба)
Издадена от.................... (името на компетентната власт съгласно определението на член II,
алинея 1 (а) на Конвенцията)
В съответствие с разпоредбите на Морската
трудова конвенция, 2006 г., посоченият подолу кораб:
Номер по
ИМО

Брутен
тонаж

С Т Р. 9 3

е поддържан в съответствие със Стандарт
А5.1.3 на Конвенцията.
Долуподписаният дек ларира от името на
упоменатата компетентна власт, че:
(а) разпоредбите на Морската трудова конвенция са изцяло транспонирани в националните изисквания, упоменати по-долу;
(b) тези национални изисквания се съдържат
в националните разпоредби, към които
има препратки по-долу; обяснения относно съдържанието на тези разпоредби
са предоставени, където това е нужно;
(c) подробностите относно всякакви мерки
с фактическа равностойност по член VI,
алинеи 3 и 4, са предоставени <при съответстващите национални изисквания, изброени
по-долу> <в частта, предвидена за тази цел
по-долу> (ненужното да се зачертае);
(d) всички изключения, направени от компетентната власт, в съответствие с Глава 3
са ясно посочени в частта, предвидена за
тази цел по-долу; и
(е) към всички конкретни изисквания за
типа кораб според националното законодателство също има препратки според
съответните изисквания.
1.
2.
3.
4.
5.

(подпис на упълномощен
служител)

(печат или щампа на органа, според случая)

Име на
кораба

ВЕСТНИК

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Минимална възраст (Правило 1.1) ...........
............................................................................
Медицинско свидетелство (Правило 1.2)
...........................................................................
Квалификации на моряците (Правило 1.3)
............................................................................
Моряшки трудови договори (Правило 2.1)
............................................................................
Ползване на услугите на лицензирани или
сертифицирани или регулирани частни
служби за набиране и настаняване на
моряците (Правило 1.4) ..............................
............................................................................
Работно време и почивки (Правило 2.3)
............................................................................
Окомплект у ване на кораба с ек ипа ж
(Правило 2.7) .................................................
............................................................................
Жилищно настаняване (Правило 3.1) .....
.............................................................................
Съоръжения за отдих и възстановяване
на борда (Правило 3.1) ...............................
...........................................................................
Храна и сервиране (Правило 3.2) ............
...........................................................................
Безопасност, опазване на здравето и предотвратяване на злополуки (Правило 4.3)
............................................................................
Медицинско обслужване на борда (Правило 4.1) ..........................................................
............................................................................
Процедури за разглеждане на жалби на
борда (Правило 5.1.5) ..................................
.............................................................................
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14. Изплащане на трудови възнаграждения
(Правило 2.2) .................................................
............................................................................
Име ..........................................
Длъжност ................................
Подпис ......................................
Място ......................................
Дата .........................................
(печат или щампа на органа
според случая)

Мерки, равностойни по същество
(Бележка: да се задраска ненужното)
Следните мерки, равностойни по същество,
съгласно разпоредбите член VI, алинеи 3 и 4
на Конвенцията, с изключение на тези, които
са цитирани по-горе, са отбелязани: (да се
вмъкне описание, ако е приложимо)
...................................................................................
...................................................................................
Не са предоставени мерки, равностойни по
същество ..................................................................
Име ..........................................
Длъжност ................................
Подпис ......................................
Място ......................................
Дата .........................................
(печат или щампа на органа
според случая)

Изключения
(Бележка: да се задраска ненужното)
Следните изключения, предоставени от
компетентната власт, съгласно Глава 3 са
посочени по-долу:
...................................................................................
...................................................................................
Не са предоставени изключения .....................
..................................................................................
Име ..........................................
Длъжност ................................
Подпис ......................................
Място ......................................
Дата .........................................

ВЕСТНИК

2.

Медицинско свидетелство (Правило 1.2)
............................................................................
3. Квалификации на моряците (Правило 1.3)
............................................................................
4. Моряшки трудови договори (Правило 2.1)
............................................................................
5. Ползване на услугите на лицензирани или
сертифицирани или регулирани частни
служби за набиране и настаняване на
моряците (Правило 1.4)
............................................................................
6. Работно време и почивки (Правило 2.3)
............................................................................
7. Окомплект у ване на кораба с ек ипа ж
(Правило 2.7)
............................................................................
8. Жилищно настаняване (Правило 3.1)
............................................................................
9. Съоръжения за отдих и възстановяване
на борда (Правило 3.1)
............................................................................
10. Храна и сервиране (Правило 3.2)
............................................................................
11. Безопасност, опазване на здравето и предотвратяване на злополуки (Правило 4.3)
............................................................................
12. Медицинско обслужване на борда (Правило 4.1)
............................................................................
13. Процедури за разглеждане на жалби на
борда (Правило 5.1.5)
............................................................................
14. Изплащане на трудови възнаграждения
(Правило 2.2)
...........................................................................
Долуподписаният декларирам, че посочените
мерки са предприети за гарантиране текущото
между прегледите спазване на изискванията
съгласно изброените в Част I изисквания.
Име на корабособственика1 .............
...............................................................
Адрес на компанията ....................
..............................................................
Име на лицето, упълномощено да
подписва ………………………...................
..............................................................
Длъжност …………………………………....
Подпис на упълномощеното лице
…………….............................................….
Дата ...................................................

(печат или щампа на органа
според случая)

Декларация за съответствие с Морската
трудова конвенция – Част II
Мерки, предприети, за да се гарантира текущото между прегледите спазване на изискванията
Корабособственикът, чието име е записано
в Морското трудово свидетелство, към което
е приложена тази Декларация, е предприел
следните мерки, за да гарантира текущото
между прегледите спазване на изискванията:
(Да се изброят мерките, предприети от корабособственика, за да гарантира спазване на
изискванията по всяка точка от Част I)
1. Минимална възраст (Правило 1.1)
…………………………………..........……………………………
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(печат или щампа на корабособственика1)

Корабособственик означава собственикът на
кораба или всяка друга организация или лице,
като например мениджър, агент или беърбоут
чартьор, което е поело отговорността за оперирането на кораба от собственика и което при
поемането на такава отговорност се е съгласило да
поеме задълженията и отговорностите, наложени
на корабособствениците в съответствие с тази
Конвенция без значение дали друга организация
или лица изпълняват някои от задълженията и
отговорностите от името на корабособственика.
Вж. Член II (1)(j) от Конвенцията.
1
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Горепосочените мерки са проверени от (наименование на компетентната власт или на
признатата организация) и след извършен
преглед на кораба е установено, че отговарят на целите, определени в алинея 10 (b) на
Стандарт А5.1.3 относно мерките за гарантиране на първоначално и текущо спазване
на изискванията, установени в Част I на тази
Декларация.
Име ....................................................
Длъжност .........................................
Адрес .................................................
..............................................................
Подпис ...............................................
..............................................................
Място ................................................
Дата ...................................................
(печат или щампа на органа, според
случая)

Временно Морско трудово свидетелство
Издадено в съответствие с разпоредбите на
Член V и Глава 5 на Морската трудова конвенция, 2006 г. (по-нататък наричана „Конвенцията“) от правителството на:
.....................................................................................
(пълното наименование на държавата, под чието
знаме има право да плава корабът)

от ..............................................................................
(пълното наименование и адрес на компетентната
власт или призната организация, упълномощена в
съответствие с разпоредбите на Конвенцията)

Данни на кораба
Име на кораба .......................................................
Отличителен номер или букви ..........................
Пристанище, в което е регистриран ................
Дата на регистрацията .........................................
Брутен тонаж 1 ........................................................
Номер по ИМО .....................................................
Вид кораб ...............................................................
Име и адрес на корабособственика 2 ................
...................................................................................
...................................................................................
1
За корабите, които попадат в обхвата на временната схема за измерване на тонажа, приета от
ИМО, брутният тонаж е този, който е включен
в колонката ЗАБЕЛЕЖКИ на Международното
мерително свидетелство (1969 г.). Вж. Член II (1)
(c) от Конвенцията.
2
Корабособственик означава собственикът на
кораба или всяка друга организация или лице,
като например мениджър, агент или беърбоут
чартьор, което е поело отговорността за оперирането на кораба от собственика и което при
поемането на такава отговорност се е съгласило да
поеме задълженията и отговорностите, наложени
на корабособствениците в съответствие с тази
Конвенция без значение дали друга организация
или лица изпълняват някои от задълженията и
отговорностите от името на корабособственика.
Вж. Член II (1) (c) от Конвенцията.
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С настоящото се удостоверява за целите на
алинея 7 на Стандарт А5.1.3 на Конвенцията, че:
(а) на този кораб е извършен преглед, доколкото това е целесъобразно и практически
осъществимо, по отношение на областите,
изброени в Приложение А5-I на Конвенци ята, отчитайк и потвърж дението на
фактите, посочени в точки (b), (c) и (d)
по-долу;
(b) корабопритежателят е доказал пред компетентната власт или признатата организация, че корабът разполага с подходящи
процедури за спазването на Конвенцията;
(c) капитанът е запознат с изискванията на
Конвенцията и с отговорностите по тяхното изпълнение; и
(d) съответната информация е била предоставена на компетентната власт или признатата организация с цел издаване на
Декларация за съответствие с Морската
трудова конвенция.
Нас т оя що т о сви де т елс т во е ва л и д но до
........................ при условие, че е извършен
преглед в съответствие с изискванията на
Стандарт А5.1.3 и А5.1.4 на Конвенцията.
Датата на извършване на прегледа по подточка
(а) е ..........................................................................
Издаден в ............................................................
на ..............................................................................
Подпис на упълномощеното лице, издаващо
временното свидетелство ..................................
(печат или щампа на органа според случая)

ПРИЛОЖЕНИЕ А5-III
Областите, които са обект на подробна
проверка от страна на упълномощен служител в пристанище на държава-членка, който
служител извършва проверка по линия на
държавния Пристанищен контрол, в съответствие със Стандарт А5.2.1 са:
Минимална възраст
Медицинско свидетелство
Квалификации на моряците
Моряшки трудови договори
Ползване на услугите на лицензирани или
сертифицирани или регулирани частни служби
за набиране и настаняване на моряците
Работно време и почивки
Окомплектуване на кораба с екипаж
Жилищно настаняване
Съоръжения за отдих и възстановяване на
борда
Храна и сервиране
Безопасност и здраве и предотвратяване на
злополуки
Медицинско обслужване на борда
Процедури за разглеждане на жалби на борда
Изплащане на трудови възнаграждения
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б5-I – ОБРАЗЕЦ НА
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Виж Ръководство B5.1.3, алинея 5
Морска трудова конвенция, 2006 г.
Декларация за съответствие с Морската
трудова конвенция – Част 1
(Бележка: Декларацията трябва да бъде приложена към Морското трудово свидетелство)
Издаден от: Министерството на транспорта
на Ххххххххххх
В съответствие с разпоредбите на Морската
трудова конвенция, 2006 г., посоченият подолу кораб:
Име на
кораба

Номер по
ИМО

Брутен
тонаж

ПРИМЕР

12345

1000

е поддържан в съответствие с изискванията
на Стандарт А5.1.3 на Конвенцията.
Долуподписаният дек ларира от името на
упоменатата компетентна власт, че:
(а) разпоредбите на Морската трудова конвенция са изцяло транспонирани в националните изисквания, упоменати по-долу;
(b) тези национални изисквания се съдържат
в националните разпоредби, към които
има препратки по-долу; обяснения относно съдържанието на тези разпоредби
са предоставени, където това е нужно;
(c) подробностите относно всякакви мерки
с фактическа равностойност по член VI,
алинеи 3 и 4, са предоставени <при съответстващите национални изисквания,
изброени по-долу> <в частта, предвидена
за тази цел по-долу> (ненужното да се
зачертае);
(d) всички изключения, направени от компетентната власт, в съответствие с Глава 3
са ясно посочени в частта, предвидена за
тази цел по-долу; и
(е) към всички конкретни изисквания за
типа кораб според националното законодателство също има препратки според
съответните изисквания.
1.

Минимална възраст (Правило 1.1)

Закон за търговското корабоплаване, № 123
от 1905 г. („Закон“), глава 10; Наредба за търговското корабоплаване („Наредба“), 2006 г.,
правила 1111-1222.
Минималните възрасти са тези, установени в
Конвенцията.
„Нощ“ означава времето между 21:00 ч. и 6:00 ч.,
освен ако Министерството на морския транспорт („Министерство“) не одобри друг период.
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Примери за опасна работа, до която се допускат
само моряци, навършили 18 години или повече,
са изброени в приложената таблица А. По отношение на товарните кораби никой на възраст
под 18 години не може да работи в зоните на
кораба, отбелязани в плана на кораба (трябва
да бъде приложена към тази Декларация) като
„опасни зони“.
2. Медицинско свидетелство (Правило 1.2)
Закон, глава 11; Наредба, правила 1223-1233
Медицинските свидетелства отговарят на
изискванията на Международната конвенция за
вахтената служба и нормите за подготовка и
освидетелстване на моряците (STCW), когато
тези изисквания са приложими. В противен
случай тези изисквания се прилагат с необходимото приспособяване.
Само квалифицирани очни лекари, включени в
одобрен от Министерството списък, имат
право да издават свидетелства за зрението.
При извършването на медицинските прегледи
се следват препоръките на МОТ/ММО/СЗО,
цитирани в Ръководство B.1.2.1
....................................................................................
....................................................................................
Декларация за съответствие с Морската
трудова конвенция – Част II
Мерки, предприети, за да се гарантира текущото между прегледите спазване на изискванията
Корабособственикът, чието име е записано
в Морското трудово свидетелство, към което
е приложена тази декларация, е предприел
следните мерки, за да гарантира текущото
между прегледите спазване на изискванията:
(Избройте по-долу мерките, предприети от
корабособственика, за да гарантира спазване
на изискванията по всяка точка от Част 1)
1. Минимална възраст (Правило 1.1)
Рождената дата на всеки моряк е записана срещу
неговото/нейното име в списъка на екипажа.
Капитанът или офицер, действащ от негово
или нейно име („компетентен офицер“), проверява списъка в началото на всеки рейс и записва
датата на проверката.
Всеки моряк на възраст под 18 години получава
в момента на наемане на работа бележка, с
която му/є се забранява да извършва нощна
работа или работа, изрично обозначена като
опасна (виж Част 1, точка 1 по-горе), както и
всякаква друга опасна работа и с която се изисква
от него/нея да се консултира с компетентния
офицер в случай на съмнение. Компетентният
офицер пази копие от бележката с подпис на
моряка под „получено и прочетено“ и датата
на подписване.
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2. Медицинско свидетелство (Правило 1.2)
Компетентният офицер съхранява при пълна
поверителност медицинските свидетелства
заедно със списък, изготвен под негово ръководство, който съдържа функциите на всеки
един моряк на борда, датата на текущото
медицинско свидетелство(а) и отбелязания на
свидетелството здравен статус.
В случай на съмнение относно медицинската
годност на някой моряк за определена работа
или работи компетентният офицер се консултира с лекаря на моряка или с друг квалифициран
практикуващ лекар и записва резюме на заключенията на лекаря, както и името и телефонния
номер на лекаря и датата на консултацията.
....................................................................................
....................................................................................
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Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 39 от 2009 г. за условията и реда за
издаване на свидетелства за правоспособност
на пилоти, свидетелства за авиационни учебни
центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства
за медицинска годност на авиационен персо
нал – пилоти, в съответствие с изискванията
на JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 и кон
трола върху тях, и за националните правила
за пилотите на въздухоплавателни средства,
извън уредените в JAR-FCL (обн., ДВ, бр. 14
от 2009 г.; попр., бр. 15 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 86 от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2011 г.)
§ 1. Заглавието на наредбата се изменя така:
„Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за
издаване на свидетелства за правоспособност
на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и
свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж,
в съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември
2011 г. за определяне на технически изисквания
и административни процедури във връзка с
екипажите на въздухоплавателни средства в
гражданското въздухоплаване в съответствие
с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския
парламент и на Съвета и контрола върху тях,
и за националните правила за пилотите на
въздухоплавателни средства, извън уредените
в Регламент (ЕС) № 1178/2011“.
§ 2. В чл. 1, ал. 1, т. 2 думите „авиационни
учебни центрове, обучаващи пилоти на самолети и вертолети“ се заменят с „комплексни
и некомплексни организации за обучение на
пилоти на самолети и вертолети и кабинен
екипаж“.
§ 3. В чл. 3, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. организациите за обучение и центровете
по авиационна медицина;“.
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§ 4. В чл. 7 т. 1 се изменя така:
„1. организации за обучение, одобрени от
ГД „ГВА“ да предоставят обучение за свидетелства, издадени в съответствие с Регламент
(ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември
2011 г. за определяне на технически изисквания
и административни процедури във връзка с
екипажите на въздухоплавателни средства в
гражданското въздухоплаване в съответствие
с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския
парламент и на Съвета (Регламент (ЕС)
№ 1178/2011) и квалификационни класове:
а) наименованиe и адрес на организацията
за обучение;
б) провеждан курс: CPL, ATP, IR, SE, ME
и др.;
в) код на организацията за обучение;“.
§ 5. Заглавието на глава трета се изменя
така: „Обучение на пилоти на самолети и
вертолети. Организации за обучение“.
§ 6. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „курсове и“ и думите
„(Стандартен образец № 151)“ се заличават, а
думите „JAR-FCL 1 и JAR-FCL 2“ се заменят
с „Регламент (ЕС) № 1178/2011“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Одобрението, издадено на организациите за обучение по ал. 1, е безсрочно.“
3. В ал. 3 думите „или курса за подготовка“
се заличават, а думите „JAR-FCL 1 и JAR-FCL
2“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 1178/2011“.
4. В ал. 4 думата „споразумения“ се заменя
с „договори“, а думите „JAR-FCL 1 и JAR-FCL
2“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 1178/2011“.
§ 7. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. Към заявлението по чл. 46, ал. 1
се прилагат следните доказателства за съответствие на организацията за обучение с
Регламент (ЕС) № 1178/2011:
1. подробна ръководна структура – имена и
документи за квалификацията на ръководния
и инструкторския персонал;
2. адекватност на организационната и ръководната структура;
3. списък на учебните самолети и вертолети и свързани с тях документи съгласно
приложение № 7;
4. списък на учебните летища и свързани
с тях съоръжения;
5. описание на помещенията за настаняване
и преподаване на теоретични знания;
6. доказателства за наличие на самолети/
учебни уреди, помещения и инструктори;
7. учебни програми за тип/клас, които се
провеждат;
8. примерни формуляри за учебно досие
и проверка;
9. ръководства за провеждане на полети,
за обучение и ръководство и за управление
на организацията;
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10. доказателства за финансова стабилност.“
§ 8. Член 48 се отменя.
§ 9. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думата „летателно“ се заличава и думата „JAR“ се заменя
с „Регламент (ЕС) № 1178/2011“, а изречение
трето се заличава.
2. В ал. 2 т. 7 се отменя.
§ 10. Членове 50 – 53 се отменят.
§ 11. Член 54 се изменя така:
„Ч л. 54. Инспек тори те, от говарящ и за
организация за обучение, са обучени, квалифицирани и с необходимия практически
опит съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) № 1178/2011.“
§ 12. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. Обучението на инспектори включва
преподаване на:
1. националните изиск вани я, които се
отнасят до инспекторските им задължения;
2. приложимите анекси към Конвенцията
за международно гражданско въздухоплаване;
3. ICAO документи, приложими за дейността им;
4. Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейск и я парламент и на Съвета относно
общи правила в областта на гражданското
въздухоплаване за създаване на Европейска
агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета,
Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива
2004/36/ЕО (ОВ, L 79 от 2008 г.), Регламент
(ЕС) № 1178/2011, Регламент (ЕС) № 965/2012
на Комисията за определяне на технически
изисквания и административни процедури във
връзка с въздушните операции в съответствие
с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския
парламент и на Съвета (ОВ, L 296 от 2012 г.);
5. системи за управление на безопасността
и управление на съответствието, свързани с
организациите за обучение;
6. обучение и проверка за взаимодействие
в екипажа (MCC) и човешки фактор, ако са
приложими.“
§ 13. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 съкращението „JAR-FCL“ се
заменя с „Приложение № 1, Част-FCL на Регламент (ЕС) № 1178/2011“, а съкращението
„JA А“ се заменя с „Европейската агенция за
авиационна безопасност“.
2. В ал. 3 след съкращението „PPL“ се
поставя запетая и се добавя „SPL и BPL“, а
съкращението„CQB“ се заменя с „ECQB“.
3. В ал. 4 съкращението „CQB“ се заменя
с „ECQB“.
4. В ал. 5 след съкращението „PPL“ се поставя запетая и се добавя: „SPL и BPL“.
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5. В ал. 6, изречение първо след съкращението „PPL“ се поставя запетая и се добавя
„SPL и BPL“ и думите „въпросника в приложение № 1 към JAR-FCL 1.125/приложение 1
към JAR-FCL 2. 125“ се заменят с „т. FCL.215
„Изпит по теоретична подготовка“ към Раздел
1, Подчаст B на Приложение I, Част-FCL на
Регламент (ЕС) № 1178/11“, а в изречение
второ след съкращението „PPL“ се поставя
запетая и се добавя „SPL и BPL“, а съкращението „CQB“ се заменя с „ECQB“.
§ 14. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 съкращението „JAR-FCL 1“ се
заменя с „Приложение № 1, Част-FCL на
Регламент (ЕС) № 1178/2011“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Самоличността на кандидата се проверява преди започването на изпита. Изпитваните кандидати се разполагат отделени един
от друг, за да не могат да достигат изпитните
си формуляри. Те нямат право да говорят с
друг освен с квестора.“
3. В ал. 5 съкращението „JAR-FCL“ се
заменя с „Приложение № 1, Част-FCL на
Регламент (ЕС) № 1178/2011“.
4. В ал. 9 се създава изречение второ:
„Само определената документация и инструменти, необходими за изпита и предвидени в
Регламент (ЕС) № 1178/2011, трябва да бъдат
на разположение на кандидата по време на
изпита.“.
§ 15. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. След всеки проведен изпит ГД
„ГВА“ изготвя протокол за изпитните резултати, съдържащ следните данни:
1. вид, ниво и дата на изпита;
2. разпределение по теми на общия брой
кандидати;
3. диапазон на резултатите и средния резултат;
4. общ процент кандидати, преминали
всяка тема.“
§ 16. Член 58а се изменя така:
„Чл. 58а. (1) Кандидатът за квалификационен клас/тип и квалификация за полети по
прибори – IR, трябва да е завършил курс за
обучение на съответния клас/тип въздухо
плавателно средство, включително въздухо
плавателно средство по букви „а“ и „г“ от
Приложение II на Регламент (ЕО) № 216/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
20 февруари 2008 г. относно общи правила
в областта на гражданското въздухоплаване,
за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО)
№ 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО, което:
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1. е вписано в регистъра на гражданските
въздухоплавателни средства на Република
България;
2. притежава удостоверение за летателна
годност.
(2) Обучението по ал. 1 се провежда в
одобрени учебни центрове по реда на Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни
центрове (обн., ДВ, бр. 32 от 2000 г.; доп.,
бр. 85 от 2001 г.; бр. 22 от 2007 г.; изм., бр. 40
от 2007 г., изм. и доп., бр. 47 от 2008 г.; изм.,
бр. 14 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2010 г.).
(3) Учебният център по ал. 2 разработва и
предоставя за одобрение от главния директор
на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или оправомощено
от него лице програма за цялостното обучение
в съответствие с изискванията на документацията за съответното въздухоплавателно
средство.
(4) Тренажорната подготовка и летателното обучение на кандидатите по ал. 1 се
осъществяват от авиационен учебен център,
одобрен или признат по реда на Наредба № 27
от 2000 г. за авиационните учебни центрове,
като изискванията към тази подготовка са в
съответствие с документацията за съответното
въздухоплавателно средство.
(5) Квалификационните класове по ал. 1 се
вписват в свидетелствата за правоспособност
на пилоти, издадени по Част-FCL, с ограничение за упражняване на правата до въздухо
плавателни средства, вписани в регистъра на
Република България.“
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§ 17. В §1 на допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. Некомплексна организация за обучение е:
а) организация, предоставяща обучение за
придобиване на свидетелство за летателна
правоспособност за леки въздухоплавателни
средства (LAPL), свидетелство за правоспособност на любител пилот (PPL), свидетелство
за правоспособност на пилот на планер (SPL)
и свидетелство за правоспособност на пилот
на балон (BPL);
б) авиомедицински център (AеMC).“
2. Създава се т. 1а:
„1а. Комплексна организация за обучение е:
а) организация, в която работят повече от
двадесет души, заети на еквивалентно пълно
работно време;
б) организация, която е с по-малко от
двадесет души, заети на еквивалентно пълно
работно време, ако отговаря на фактори, които
изискват специфични одобрения (PVN, LVO,
ETOPS, HHO, HEMS, NVIS, DG) и използват
различни типове въздухоплавателни средства.“
3. Точка 3 се отменя.
§ 18. В приложение № 4 съкращенията
„FTO; TRTO“ се заменят с „организация за
обучение“.
§ 19. Приложение № 8 се отменя.
§ 20. Приложение № 9 се отменя.
За министър:
Антон Гинев
6497
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
448. – 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 съдеб
ната власт, за съдебния район на Софийския
градски съд за 2013 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. № 995/24.09.2008 г.
от Софийски адвокатски съвет – адвокат, достъп
до класифиц. информация.
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
на обществения ред, достъп до класифиц. информация.
Валери Димитров Костадинов, специалност:
право, квалификация: криминалистика, достъп
до класифиц. информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: социална педагогика, достъп до класифиц. информация.
Весела Борисова Маринова, специалност:
биология.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георг и 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.
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.
Пламен Иванов Милев, специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на проф. квалификация, документен контрол,
достъп до класифиц. информация.
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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.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Д-р Стефан Георгиев Бенчев, специалност:
право, криминалистическо изследване на документи.
Стефан Михайлов Иванов.
Криминалистични експертизи.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Костадинов Велев, специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика,
икономика на транспортна фирма, експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания, достъп
до класифиц. информация.
Цветан Недялков Динев, специалност: технология на каучука и пластмасите, идентификационни признаци на почерка.
Юрий Сотиров Милев, специалност: българска
филология, експерт-криминалист.
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.
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 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.
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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 управл. 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.
Пламен Иванов Милев, специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на проф. квалификация, документен контрол,
достъп до класифиц. информация.
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.
1.3. 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.
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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.
Желязко 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
подготовка, динамика, балистика и управл. 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.
Стоян Костадинов Велев, специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика,
икономика на транспортна фирма, експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания, достъп
до класифиц. информация.
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1.4. Биомет рични к римина листични експертизи
Веселин Йосифов Петков, дактилоскопия.
Георги Иванов Кючеков, дактилоскопия.
Георги Кирилов Станулов, дактилоскопия.
Емил Димитров Митев, специалност: противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, съдебни приложения в борбата
с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи, достъп до
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.
Стоян Костадинов Велев, специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика,
икономика на транспортна фирма, експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания, 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. инф.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Георги Димитров Димитров, специалност:
медицина, хирургия, съдебна медицина, достъп до
класифицирана информация – строго секретно.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
съдебна медицина.
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Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Любомир Любенов Семов, специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
съдебна медицина.
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 Аелита Светлозарова Нуцова, специалност: медицина, клинична хематология, вътрешни
болести.
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.
Д-р Илка Ненчева Миревска, специалност:
медицина, очни болести.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, специалност:
медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Любомир Любенов Семов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева, специалност: медицина, клинична токсикология, достъп до класифиц. иноформация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност:
медицина, ортопедия и травматология, хирургия.
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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.
Д-р Стайко Иванов Сарафов, специалност:
нервни болести.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност:
медицина, анестезиология и реанимация.
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. инф.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Екатерина Василева Ангелова, специалност: биология.
Д-р Иван Луканов Колев, специалност: биология, химия.
Д-р Любомир Любенов Семов, специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология.
К.м.н. Милан Борисов Димитров, специалност: биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, София,
п.к. 1632, ж.к. Овча купел 1, бл. 525, вх. Д, ап.
131, специалност: съдебна медицина.
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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.
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. инф.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: патологоанатомия.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология.
К.м.н. Милан Борисов Димитров, специалност: биохимия и микробиология.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност:
вът решни болести, к линична токсикологи я,
клинична имунология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: съдебна медицина.
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност:
биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност:
съдебна медицина.
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2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност: медицина, клинична хематология, вътрешни
болести.
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. инф.
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.
Д-р Евдокия Найденова Гигова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиоревматология, ехокардиография – фундаментално ниво,
трансторакална ехокардиография.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност:
физикална терапия и рехабилитация, трудова
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
К.м.н.д-р Красимира Николова Динкова,
специа лност: медицина, вът решни болест и,
пневмолог и я и фт изиат ри я, п рофесиона лни
заболявания.
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Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева, специалност: медицина, клинична токсикология, достъп до класифиц. иноформация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност:
медицина, ортопедия и травматология, хирургия.
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.
Д-р Станимира Семкова Желязова, специалност: детски болести.
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 Филип Алиманов Абединов, специалност:
медицина, анестезиология и реанимация.
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 Аелита Светлозарова Нуцова, специалност: медицина, клинична хематология, вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Аницвете Ванкова Ничева, специалност:
детски болести.
Д-р Анна Йорданова Попова, специалност:
медицина, вътрешни болести.
Д-р Бистра Димитрова Стайкова, специалност:
обща медицина, детски болести.
Д-р Бойка Маринова Станева, специалност:
нервни болести.
Д-р Боньо Тодоров Бонев, специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Василева, специалност:
вътрешни болести.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
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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 Евдокия Найденова Гигова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиоревматология, ехокардиография – фундаментално ниво,
трансторакална ехокардиография.
Д-р Желязка Георгиева Кавгазова-Дончева,
специалност: медицина, хигиена на труда, охрана на труда.
Д-р Иван Маринов Георгиев, специалност:
медицина, клинична токсикология.
Д-р Ивон Димитрова Петкова-Ковачева, специалност: детски болести.
Д-р Илка Ненчева Миревска, специалност:
медицина, очни болести.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
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Д-р Искра Славчева Кънева, специалност:
медицина, образна диагностика.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, специалност:
медицина, ортопедия и травматология.
К.м.н. Красимира Николова Динкова, специалност: медицина, вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, професионални заболявания.
Гл. асист. д-р Лалка Стефанова Рангелова,
специалност: медицина, хранене и диететика,
хигиена.
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. инф.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева, специалност: медицина, клинична токсикология, достъп до класифиц. иноформация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност:
медицина, ортопедия и травматология, хирургия.
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 Радослав Радев Радев, специалност: медицина, фармакология, фитотерапия.
Д-р Райна Михайлова Димитрова, специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Румен Борисов Милошев, специалност:
ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести.
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Д-р Румен Вълчев Христов, специалност: медицина, вътрешни болести, нефрология, пункционна бъбречна биопсия, абдоминална доплерова
ехография, конвенционална ехография, достъп
до класифиц. информация.
Д-р Светла Божкова Гацова, специалност:
медицинска физкултура, рехабилитация, ирисова
диагностика, аурикулотерапия и природолечение,
китайски традиционни методи – акупунктура
и моксибустия, китайска гимнастика и масаж
за деца и възрастни, физическо възпитание и
кинезитерапия, здравен мениджмънт.
Д-р Стайко Иванов Сарафов, специалност:
нервни болести.
Д-р Станимира Семкова Желязова, специалност: детски болести.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност:
медицина, анестезиология и реанимация.
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.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност:
клинична психология, експерт по психологически
проблеми, експерт – оценител на материални
активи.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност:
психиатрия.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност: психиатрия.
Д-р Евелина Ценова Енчева, 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.
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Д-р Методи Христов Станчев, специалност:
психиатрия.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева, специалност: психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова, специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност:
психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност:
психиатрия.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност:
психиатрия.
Д-р Румяна Дончева Стоянова, специалност:
психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност: психиатрия.
Д-р 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.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност:
клинична психология, експерт по психологически проблеми, експерт-оценител на материални
активи.
Десислава Михайлова Станоева, специалност:
психология.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност: психология, достъп до класифиц.
информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова,
специалност: психология.
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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.
Елена Константинова Кърпачева, специалност: психология.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност:
психология, социална психология, к линична
психология.
Ивана Генова Иванова, специалност: психология.
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. инф.
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.
Светлана Иванова Димитрова, специалност:
психология, разрешение за достъп до класифицирана информация.
Ца н ко Па н т елеев Ца н ков, спец иа л нос т:
психология.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
психология, достъп до класифиц. инф.
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.
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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.
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.
Елена Константинова Кърпачева, специалност: психология.
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.
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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.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност:
психиатрия.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
психология, достъп до класифиц. инф.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност: психиатрия здравен мениджмънт.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност: психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност:
психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска, специалност:
психология, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност:
психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова, специалност:
психология, специализация: клинична и консултативна психология, социална психология,
професионална квалификация: психолог, учител
по психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов, специалност: психология, специализация: трудова и организационна психология, клинична и консултативна
психология.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност:
клинична психология, експерт по психологически проблеми, експерт-оценител на материални
активи.
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.
Елена Константинова Кърпачева, специалност: психология.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност:
психология, социална психология, к линична
психология.
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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.
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.
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.
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Александър Иванов Кюркчиев, специалност:
математика, специализация: статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и
промили върху цени и задължения.
Александър Маринов Кънев, специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
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.
А лла Германовна Казакова, специалност:
счетоводна отчетност.
Анастасия Димитрова Енчева, специалност:
право, счетоводни експертизи.
Анастасия Тиколова Тодорова, специалност:
икономика на промишлеността.
Ангел Харизанов Ковачев, специалност: счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност:
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи.
А 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.
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Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: маркетинг, стопанско у правление, съдебни финансово-икономическ и ексепртизи, данъчни
проблеми и одит.
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 – бизнесадминистрация, специалист по маркетинг.
Блага Димитрова Димитрова, специалност:
застраховане и социално дело, счетоводство и
контрол.
Богданка Луканова Иванова, специалност:
управление на бизнеса.
Божидар Николов Данчев, специалност: международни икономически отношения, двигатели
с вътрешно горене.
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.
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 Стоянова Маринова, специалност:
стопанско управление, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, вътрешен
одит на системи по качество.
Боянка Рангелова Георгиева, специалност:
икономика и управление на селското стопанство,
счетоводство, финанси и контрол.
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.
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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 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, 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.
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.
Велин Кънчев Филипов, специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Величка Георгиева Томова, специалност:
счетоводна отчетност, достъп до класифиц. инф.
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 Евтимова Профирова, специалност: машиностроителни технологии и производствена
техника, счетоводство и контрол, оценител на
машини и съоръжения, експерт – оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи.
Вера Николова Коларова, специалност: икономика и управление на търговията.
Весела Ст оянова Маркова, спец иа лност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
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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 – бизнесадминистрация, оценка на
търговски предприятия, оценка на инвестиционен проект.
Веселина Динкова Динкова, специалност:
счетоводство и контрол, външна търговия и
международно право, междунардни счетоводни
стандарти.
Веска Стефанова Грънчарова, специалност:
счетоводна отчетност, удостоверение – чл. 17, т. 8
от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС, достъп
до класифиц. информация.
Виктория Младенова Митова, специалност:
финанси.
Виолета Венелинова Георгиева, специалност:
счетоводна отчетност, достъп до класифиц. информация.
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.
Владимир Иванов Тинев, специалност: счетоводство и контрол.
Владимир Николаев Евтимов, специалност:
счетоводство и контрол, финансов контрол,
търговия, маркетингови проучвания.
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.
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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.
Гергана Велемирова Георгиева, специалност:
финанси и кредит, финансово право.
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, финанси и счетоводство.
Даниела И лиева Васи лева, специа 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.
Даниела Николова Грозданова, специалност:
икономика и управление промишлеността, оперативно управление в производствения процес
в промишлеността.
Даниела Христова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол.
Даня Николова Иванова, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова, специалност:
финанси, информационни технологии в банковото дело.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност: икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова, специалност:
счетоводство и контрол.
Десислава Петрова Петранова, специалност:
счетоводство и контрол, финансово разузнаване,
организация и управление на бизнеса и управленска отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Десислава Сашова Николова, специалност:
счетоводство и контрол, агромениджмънт.
Диана Данчева Георгиева, специалност: икономика и организация на труда.
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.
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Димитричка Стойчева Стефанова, специалност: счетоводна отчетност.
Д и м чо Ат а нас ов Б орис ов, спец иа л но с 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.
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.
Емил Димит ров Симеонов, специа лност:
икономика и управление на търговията, финанси
и счетоводство, право.
Емил Любенов Генов, специалност: социално
икономическо планиране.
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.
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Емилия Тодорова Милушева, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Жанет Иванова Илиева, специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Жени Петкова Гаджалова, специалност: счетоводна отчетност, публична администрация.
Жулиета Страшимирова Господинова, специалност: икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Здравка Ангелова Видолова, специалност:
аграрна икономика, вътрешен одитор в публичния сектор.
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, оценител на машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова, специалност:
маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни
експертизи.
Ивайло Ва лентинов Динев, специа лност:
счетоводство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев, специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни
стандарти.
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 Младенов Младенов, специалност: счетоводна отчетност.
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. инф.
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:
финанаси.
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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.
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 вът решната 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 производство и управление в
промишлеността.
Красимир Манолов Петров, специалност:
счетоводна отчетност.
Красимира Методиева Коцева, специалност:
икономика на т ъргови ята и промишленост
та – средно икономическо.
Красимира Славчева Тодорова, специалност:
финанси.
Красимира Цветкова Горянова, специалност:
икономика и организация на труда.
Крум Янков Николов, специалност: счетоводство и контрол, международни икономически
отношения и митническа политика.
Кънчо Аркадиев Николов, специалност: организация на производството и управление в
промишлеността.
Лазарина Николова Койчева, специалност:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифиц. информация.
Лидия Ангелова Занова, специалност: икономика на транспорта, финанси и счетоводство,
финансов мениджмънт на фирмата.
Лидия Георгиева Савкова, специалност: икономика, счетоводна отчетност.
Лидия Петрова Лазарова-Атева, специалност:
счетоводна отчетност, МСС, международни стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
Лилия Василева Иванова, специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Маринова Трифонова, специалност:
икономика на индустрията.
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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 Илиев Полинчев, специалност:
счет овод на о т чет нос т, д и п лом и ра н од и т ор,
независим финансов одит по международните
счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти.
Любомир Константинов Васев, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, маркетинг и мениджмънт.
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 Господинова Едрева, специалност:
счетоводство и контрол, макроикономика, управление на човешките ресурси.
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.
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.
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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.
Методи Петров Методиев, специалност: икономика и управление на промишлеността.
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.
Милита Йорданова Христова, специалност:
управление и планиране, дипломиран одитор,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова, специалност: икономика и управление на търговията, оценител
на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева, специалност: финанси и кредит, експерт-счетоводител, финансист.
Милко А вг устинов Павлов, специа лност:
счетоводна от четност, дост ъп до к ласифиц.
информация.
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.
Мирослав Жеков Николов, специа лност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Наталия Петрова Каменова, специалност: финанси и кредит, достъп до класифиц. информация.
На деж да Коцова Тодорова, специа лност:
счетоводна отчетност.
Надежда Такова Лазарова, специалност: финанси и кредит.
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Недка Иванова Петрова, специалност: икономика и управление на транспорта, автомобилен
транспорт, достъп до класифиц. информация.
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.
Нели Христова Владимирова, специалност:
икономика и управление на промишлеността.
Николай Атанасов Атанасов, специалност:
икономика и управление на транспорта, счетоводство и контрол.
Николай Маринов Лозенски, специалност:
икономика на промишлеността, вътрешен одитор
в публичния сектор.
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, достъп до класифиц.
информация.
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, вътрешен контрол на валутните
операции в търговските банки, условия на валутния режим в Република България, банкови
експертизи.
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Пламен Иванов Антов, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
оценител на цели предпри яти я, недви ж ими
имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
П ламен Ива нов Да на и лов, спец иа лнос т:
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.
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 – вещо лице.
Розалина Василева Колева, специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск,
валутни опции, международни разплащания,
извършвани от ТБ.
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 Маринова Гергова, специалност: организация на производството и управление в промишлеността, ИОУ на културата, международни
счетоводни стандарти, национални счетоводни
стандарти за финансови отчети за МСП.
Росица Петрова Мечкарова, специалност:
икономика на промишлеността.
Росица Станчева Томова, специалност: икономика и организация на труда.
Ру мен Дими т ров Любенов, специа лност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Михайлов Михайлов, специалност:
управление и икономика на АПК, управление и
организация на финансите, съдебно-счетоводни
експертизи.
Ру мен Цветанов Върбанов, специа лност:
икономика и организация на труда.
Румяна Александрова Георгиева, специалност:
икономика и управление в промишлеността.
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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).
Светла Иванова Деянова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Цветанова Янева, специалност: счетоводна отчетност.
Светлана Балева Рошкева, специалност: финанси и кредит, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова,
специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Светлана Методиева Величкова, специалност:
счетоводство и контрол, счетоводство и одит в
нефинансовите предприятия.
Светослава Радева Георгиева, специалност:
икономика и управление на търговията.
Силвия Николова Якимова, специалност:
счетоводство на нефинансовите предприятия,
счетоводен мениджмънт в търговските дружества,
здравен мениджмънт.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: счетоводна отчетност.
Снеж ка К и ри лова И лиева, спец иа лнос т:
счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнесадминистрация, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
С та н и м и р Я н ков Тодоров, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, оценка на машини и
съоръжения, оценка за недвижими имоти.
Снежана Борисова Илиева, специа лност:
счетоводство и контрол.
Снежана Петрова Гелева, специалност: съдебно-счетоводни експертизи.
Снежана Тодорова Петрова, специалност:
счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова, специалност:
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Снеж ка К и ри лова И лиева, спец иа лнос т:
икономика – бизнесадминистрация, стопанско
управление, счетоводство и контрол.
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.
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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, преобразувани 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.
Татяна Христова Димитрова, специалност:
иконом ика на п ром иш ленос т та, фина нсово
счетоводство, финансов контрол и одиторски
стандарти, търговско право.
К.м.н. Ташо Василев Ташев, специалност:
статистика, медицинска статистика, медицинска
информатика и здравен мениджмънт.
Теменужка Христова Караджова, специалност:
финанси и кредит.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова, специалност: икономическо планиране, икономическа журналистика, оценител на търговски
предприятия.
Тодорка Стоянова Нейчева, специалност:
планиране и прогнозиране на икономическите
системи.
Тошко Николов Поптолев, специалност: финанси и кредит, регистриран одитор – независим
финансов одит на финансови отчети.
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.
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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 Василев Григоров, специалност: счетоводство и контрол, финансов 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.
Цветанка Николова Николова, специалност:
икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование.
Цветелина Фидосова Недкова, специалност:
счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цонка Николова Гергова, специалност: финанси и кредит, оценител на финансови институции,
банков финансов анализ, вътрешен контрол.
Юлия Георгиева Янкова, специалност: счетоводство и контрол.
Юли я Страхилова Гъркова, специалност:
счетоводна отчетност.
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.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Юлка Георгиева Дянкова, специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Яна Стоянова Дешева, специалност: физика
и математика, счетоводство и контрол, банково
и бюджетно счетоводство.
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, специа лност:
икономика на промишлеността.
Международни счетоводни стандарти.
Ясен Петров Стефанов, специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одит в публичния
сектор, достъп до класифиц. инф.
Янка Тодорова Петрова, специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни
стандарти.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Адриана Иванова Попова-Кръстева, специалност: финанси, одитор.
Александрина Атанасова Пашова-Георгиева,
специалност: застраховане и социално дело,
финанси.
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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, разработ
ване на проекти по програми на ЕС.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, специалност: финанси, данъчна и митническа администрация, оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
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.
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Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансовоикономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
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.
Божидар Николов Данчев, специалност: международни икономически отношения, двигатели
с вътрешно горене.
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.
Борислав Стефанов Арнаудов, специалност:
икономика и управление на транспорта.
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.
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, международни икономически отношения, право, оценител
на права на интелектуална и и индустриална
собственост, на цели държавни и общински
предприятия, достъп до класифиц. информация.
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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.
Велин Кънчев Филипов, специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Величка Георгиева Томова, специа лност:
счетоводна отчетност, достъп до класифиц. инф.
Величка Генчева Тодрова, специалност: планиране, финанси и счетоводство, счетоводство,
финанси и конт рол, 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.
Венцислав Димитров Божков, специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление.
Вера Николова Коларова, специалност: икономика и управление на търговията, квалификация:
икономист-търговец.
Веселин Владиславов Василев, специалност:
финанси, банково дело, експлоатация и ремонт
на летателните апарати, основни положения на
стандаратизацията в ЕС, НАТО и Република
България, мениджмънт на военновъздушните
сили, оценител на машини и съоръжения, достъп
до класифиц. информация.
Веселин Димитров Янков, специалност: орг.
на произв. и управл. в пром., ръководител движение и търг. експлоатация.
Веселина Георгиева Попова, специалност:
икономика – бизнесадминистрация, 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.
Владимир Иванов Владинов, специалност:
фин. кред. застр. дело, оценител на недвижими
имоти.
Владимир Петков Георгиев, специалност:
икономика и организиция на труда.
Галина Бориславова Иванова, специалност:
психология, туризъм.
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Галина Ефтимова Ганева, специалност: управление и планиране, експерт по счетоводни
и финансово-ценови експертизи, достъп до класифиц. инф.
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 Димит ров Политов, специа лност:
управление и планиране на народното стопанство, бизнесадминистрация, достъп до класифиц.
инфорамция.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност:
финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни
организации.
Георги Николов Календеров, специалност:
маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Захариев, специалност: икономика и управление на транспорта, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Троцки Малев, специалност: икономика на сигурността и отбраната – финанси и
счетоводство на въоръжените сили, финансовосчетоводна и правна дейност на фирмите, достъп
до класифицирана информация.
Георги Ценов Тарльовски, специалност: организация на производството и управление в
промишлеността.
Гергана Велемирова Георгиева, специалност:
финанси и кредит, финансово право.
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, финанси и счетоводство.
Даниела Николова Грозданова, специалност:
икономика и управление промишлеността, оперативно управление в производствения процес
в промишлеността.
Даня Николова Иванова, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова, специалност:
финанси, информационни технологии в банковото дело.
Деляна Георгиева Ковачева-Нейкова, специалност: управление на териториални системи,
право, международно икономическо сътрудничество, оценител на оборотни и дълготрайни
активи, на недвижими имоти.
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Десислава Георгиева Панталеева, специалност: икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова, специалност:
счетоводство и контрол.
Десислава Петрова Петранова, специалност:
счетоводство и контрол, финансово разузнаване,
организация и управление на бизнеса и управленска отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
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 но с т:
финанси и кредит, икономика на транспорта,
автотехническа експертиза.
Добринка Добромирова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов, специалност: икономика на труда, достъп до 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. инф.
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.
Емил Върбанов Томов, специалност: организация на производство и управление в промишлеността.
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Емил Димитров Симеонов, специалност:
икономика и управление на търговията, финанси
и счетоводство, право.
Д-р Емил Емилов Митов, специалност: стопанско управление – стратегическо управление.
Емил Любенов Генов, специалност: социалноикономическо планиране.
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.
Жени Петкова Гаджалова, специалност: счетоводна отчетност, публична администрация.
Жоро Светославов Николов, специалност:
маркетинг и мениджмънт, оценител на инвестиционен проект, цели държавни и общински
предприятия.
Жулиета Страшимирова Господинова, специалност: икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Здравка Ангелова Видолова, специалност:
аграрна икономика, вътрешен одитор в публичния сектор.
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 Николов Бойчев, специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни
стандарти.
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.
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Иван Димитров Петров, специалност: икономика на труда и социално дело.
Д-р Иван Драгов Тренчев, специалност: финанси – банково дело, математика, информатика,
достъп до класифиц. информация.
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. инф.
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.
Иван Младенов Младенов, специалност: счетоводна отчетност.
Иванка Костадинова Мишева, специалност:
финанси и кредит, експерт по финансово-счетоводни проблеми.
Иванка Любенова Радулова, специалност:
икономика – бизнесадминистрация.
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 Станкова Стоилова, специа лност:
финанси и кредит, оценител на машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания,
придобита правосопособност като брокер.
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.
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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 вътрешната т ъргови я, горско
стопанство, достъп до класифиц. информация.
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.
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. инф.
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 Константинов Васев, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, маркетинг и мениджмънт.
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.
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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.
Любомир Илиев Полинчев, специалност:
счет овод на о т че т нос т, д и п лом и ра н од и т ор,
независим финансов одит по международните
счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти.
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 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-Георг иева,
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.
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Меглена Петрова Желенска, специалност:
маркетинг и мениджмънт, специалност: счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев, специалност: икономика и управление на промишлеността.
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.
Милита Йорданова Христова, специалност:
управление и планиране, дипломиран одитор,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова, специалност: икономика и управление на търговията, оценител
на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева, специалност: финанси и кредит, експерт счетоводител, финансист.
Милю Петков Герганов, специалност: счетоводна отчетност.
М и моза Ву т ова Вл ъч кова, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, достъп до класифиц.
информация.
Мирослав Жеков Николов, специа лност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Михаела Любомирова Йоргова, специалност:
икономика на промишлеността.
Наталия Петрова Каменова, специалност: финанси и кредит, достъп до класифиц. информация.
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.
Нели Христова Владимирова, специалност:
икономика и управление 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.
Методи Петров Методиев, специалност: икономика и управление на промишлеността.
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.
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Пенка Кирилова Стоянова, специалност: счетоводна отчетност, икономика и мениджмънт,
оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Петко Парашкевов Миков, специалност: социално и застрахователно дело.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: счетоводство и контрол.
Петър Илиев Иванов, специалност: икономика
на вътрешната търговия, достъп до класифиц.
информация.
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, вътрешен контрол на валутните
операции в търговските банки, условия на валутния режим в РБългария, банкови експертизи.
Пламен Иванов Антов, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
оценител на цели предпри яти я, недви ж ими
имоти, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Пламен Кимонов Илиев, специалност: счетоводство и контрол, право.
П ламен С т ефа нов Ца н ков, спец иа л нос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Победа Гечева Йонова, специалност: орг. маш.
обр. икон. информация.
Радка Йорданова Бончева, специалност: икономика на промишлеността.
Радка Ненова Николова, специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование,
финансово-счетоводни проблеми.
Радост Александрова Димитрова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до 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.
Ромео Илиев Згалевски, специалност: социално и застрахователно дело.
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.

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

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 Димит ров Любенов, специа лност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Димитров Цачев, специалност: икономика и организация на труда, оценител на
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия, достъп до 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 промишлеността, оценител на
търговски марки и промишлени образци.
Ру м яна Пет рова Евтимова, специа лност:
финанси и кредит, счетоводство с програмен
продукт, оценител на цели държавни и общински
предприятия.
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
активи (ново и съвременно българско изкуство,
нумизматика, антиквариат, археологически паметници на културата).
Светла Иванова Деянова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Светослава Радева Георгиева, специалност:
икономика и управление на търговията.
Силвия Николова Якимова, специалност:
счетоводство на нефинансовите предприятия,
счетоводен мениджмънт в търговските дружества,
здравен мениджмънт.
Симеон Ананиев Ананиев, специалност: икономика на транспортна фирма, счетоводство и
контрол, достъп до класифиц. инф.
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.
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Снеж ка К и ри лова И л иева, спец иа л нос т:
икономика – бизнесадминистрация, стопанско
управление, счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифиц. информация.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Светлана Балева Рошкева, специалност: финанси и кредит, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Снеж ка К и ри лова И л иева, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнесадминистрация, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
С та н и м и р Я н ков Тодоров, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, оценка на машини и
съоръжения, оценка за недвижими имоти.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност:
счетоводство и контрол, финанси, право.
Стефан Иванов Мирински, специалност: прог
нозиране 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 управ
ление на проекти, финансирани от ЕС.
Татяна Христова Димитрова, специалност:
иконом ика на п ром иш ленос т та, фина нсово
счетоводство, финансов контрол и одиторски
стандарти, търговско право.
Теменужка Стойнева Шаламанова, специалност: организац. на произв. и управл. в промишлеността.
Теменужка Христова Караджова, специалност:
финанси и кредит.
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Тенчо Петков Стоев, специалност: икономическа информатика, национална сигурност
и отбрана, достъп до класифиц. информация.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов, специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова, специалност: икономическо планиране, икономическа журналистика, оценител на търговски
предприятия.
Тошко Николов Поптолев, специалност: финанси и кредит, регистриран одитор – независим
финансов одит на финансови отчети.
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.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Юлка Георгиева Дянкова, специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Яна Сергеева Данаилова, специалност: международни икономически отношения, оценка на
недвижими имоти.
Янка Жел язкова Демирева, специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
Янка Паска лева Ча л ъкова, специа 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. инф.
Янка Тодорова Петрова, специалност: счетоводство и контрол, международни-счетоводни
стандарти.
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4.3. Съдебно-стокова експертиза
Александър Иванов Кюркчиев, специалност:
математика, специализация: статистика, начис
ляване 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.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансовоикономически ексепртизи, данъчни проблеми
и одит.
Биляна Демирева Демирева, специалност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнесадминистрация, 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 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.
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 – бизнесадминистрация, 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.
Владимир Петков Георгиев, специалност:
икономика и организиция на труда.
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.
Дафинка Василева Лазарова, специалност:
финанси, информационни технологии в банковото дело.
Диана Цвет кова Христова, специа лност:
електронна т-ка ППМЕ, оценител на машини
и съоръжения.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност: икономика и управление на търговията.
Десислава Петрова Петранова, специалност:
счетоводство и контрол, финансово разузнаване,
организация и управление на бизнеса и управленска отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност: счетоводна отчетност.
Димитър Живков Живков, специалност: социално-икономическо планиране.
Димитър 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. инф.
Елена Георгиева Павлова, специалност: счетоводство и контрол, маркетниг.
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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.
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.
Жени Петкова Гаджалова, специалност: счетоводна отчетност, публична администрация.
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.
Ивайло Николов Бойчев, специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни
стандарти.
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. инф.
Илия Стефанов Алексиев, специалност: народностопанско планиране.
Илка Нецова Георгиева, специалност: счетоводство и контрол.
Искра Драганова Върбанова-Цанова, специалност: планиране, МНТВО на фирмите, оценител
на търговски предприятия и вземания, машини
и съоръжения, финансови активи и финансови
институции, права на интелектуална и индустриална собственост и др. фактически отношения,
недвижими имоти.
Йорданка Павлова Лазарова, специалност:
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка Стойнева Канова, специалност:
икономика и организация на МТС, фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Кирил Василев Будинов, специалност: маркетинг, технология на живот. хран. продукти,
консерв. и общ. хранене.
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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.
Лиляна Петрова Райкова, специалност: икономика на промишлеността.
Любомир Константинов Васев, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, маркетинг и мениджмънт.
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.
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.
Милита Йорданова Христова, специалност:
управление и планиране, дипломиран одитор,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова, специалност: икономика и управление на търговията, оценител
на недвижими имоти.
Милю Петков Герганов, специалност: счетоводна отчетност.
Мирослав Жеков Николов, специа лност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Михаела Любомирова Йоргова, специалност:
икономика на промишлеността.
Наталия Петрова Каменова, специалност: финанси и кредит, достъп до класифиц. информация.
Нели Желева Терзиева, специалност: стокознание.
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Методи Петров Методиев, специалност: икономика и управление на промишлеността.
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, достъп до класифиц.
информация.
Петър Николов Петров, специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност,
достъп до класифиц. информация.
Петър Христов Ковачев, специалност: финанси.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: счетоводство и контрол.
Пламен Асенов Лазаров, специалност: счетоводство и контрол, валутна наличност и сделки
с ценни книжа, вътрешен контрол на валутните
операции в търговските банки, условия на валутния режим в РБългария, банкови експертизи.
Пламен Иванов Антов, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
оценител на цели предпри яти я, недви ж ими
имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
П ламен С т ефа нов Ца н ков, спец иа л нос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
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
класифиц. инф.
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 Дими т 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 електронно-изчислителна техника.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова,
специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Светослава Радева Георгиева, специалност:
икономика и управление на търговията.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Тодорова Петрова, специалност:
счетоводна отчетност.
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Снежанка Несторова Маркова, специалност:
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Снеж ка К и ри лова И лиева, спец иа лнос т:
икономика – бизнесадминистрация, стопанско
управление, счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифиц. информация.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Светла Иванова Деянова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Снеж ка К и ри лова И лиева, спец иа лнос т:
счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнесадминистрация, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
С та н и м и р Я н ков Тодоров, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, оценка на машини и
съоръжения, оценка за недвижими имоти.
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 дружества, оборотни и дълготрайни активи, оценка и
акредитация на лечебни заведения за болнична
помощ и диагностично-консултативни центрове.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов, специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Тоня Иванова Ташева, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
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.
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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.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Яна Стоянова Дешева, специалност: физика
и математика, счетоводство и контрол, банково
и бюджетно счетоводство.
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 експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Аделина Иванова Михайлова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения.
Адриан Иванов Трънкаров, специалност: горско стопанство, стопанско управление, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения, регистриран в публичния регистър за упражняване
на частна лесовъдска практика и за извършване
на дейности в горския фонд.
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: топлотехника.
Александър Евлогиев Николов, специалност:
автоматизация и комплексна механизация на
машиностроенето, специалност: международни
икономически отношения.
Александър Желязков Костадинов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
артилерийско и инструментално разузнаване,
достъп до класифиц. информация.
К.т.н. 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
производство, приборите и средствата за автоматизация, електронната промишленост, леката
и тежката промишленост.
Анастас Русков Русков, специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на
недвижими имоти.
Анастасия Иванова Бошнакова, специалност:
архитектура, промишлено и гражданско строителство – конструкции, опазване на паметниците
на културата.
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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.
А нета Иванова Йорданова, специа лност:
електроснабдяване и електрообзавеждане на
промишленосттта и транспорта, пълна проектантска правоспособност по част електрическа.
Анна Здравкова Балевска, специалност: автоматизация на производството, оценител на
машини и съоръжения, недвижими имоти.
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 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.
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Антония Господинова Чепилева, специалност:
архитектура, пълна проектантска правоспособност.
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: земе
устройство.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност:
технология на машиностроенето, застрахователно и социално дело, ефективно управление на
промишленото предприятие.
Беатриче Еленкова Христова, специалност:
геодезия, фотограм. и картография.
Бисер Борисов Тодоров, специалност: топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация,
професионална компетентност в областта на
ценообразуването на недвижимите имоти и строителството; оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров, специа лност:
тех нологи я на машиност роенето, бизнесмениджмънт.
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 транспорта, оценител
на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза.
Бойко Христов Панчев, специалностс: архитектура.
Борис Борисов Стамболиев, специалност:
архитектура.
Борис Константинов Борисов, специалност:
геодезия, фотограм. 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.
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Бранимир Светослав Костов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
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. инф.
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, фотограм. и картография,
оценител на недвижими имоти.
Велимир Евстатиев Златарев, специалност:
технология на металите.
Величка Георгиева Тименова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
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Доц. д-р. Венета Иванова Коцева, специалност:
геодезия, фотограм. и картография, оценител на
недвижими имоти.
Венцислав А нгелов Пейков, специ лност:
ПГС – технология на строителството, оценител
на недвижими имоти.
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, счетоводство и контрол, 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 Владиславов Василев, специалност:
финанси, банково дело, експлоатация и ремонт
на летателните апарати, основни положения на
стандаратизацията в ЕС, НАТО и Република
България, мениджмънт на военновъздушните
сили, оценител на машини и съоръжения, достъп
до класифиц. информация.
Веселин Валентинов Люцканов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веска Бориславова Тодорова, специалност:
машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, оценка на машини и съоръжения,
недвижими имоти.
Виолета Върбанова Шентова, специалност:
механично уредостроене, специализация: металорежещи машини и технологични процеси
за студена обработка на металите, патентно
дело, оценка на интелектуална и индустриална
собственост.
Виолета Михайлова Гемкова, специалност:
промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Тенева, специалност: промишлена топлотехника, банков мениджмънт,
корпоративни финанси, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето,
международни финанси, финансов и кредитен
анализ, маркетинг и мениджмънт.
Владимир Костов Господинов, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Владимир Маринов Маринов, специалност:
автоматика и телемеханика, експерт – оценител
на МПС, оценител на машини и съоръжения.
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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.
Георги Асенов Стоименов, специалност: двигатели с вътрешно горене, достъп до класифиц.
информация.
Георги Борисов Таков, специалност: експлоатация на свързочната техника, достъп до
класифиц. инф.
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: ВИКмрежи 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,
фотограм. и картография, достъп до класиф.
информация.
Диана Цвет кова Христова, специа лност:
електронна т-ка ППМЕ, оценител на машини
и съоръжения.
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Дико Георгиев Антонов, специалност: геодезия, фотограм. и картография, правоспособност
да извършва дейности по кадастъра, оценител
на недвижими имоти.
Диляна Любомирова Вачковска, специалност:
топлинна и масообменна техника в химическата промишленост, пълна проектантска право
способност по части отопление, вентилация,
к лимат изац и я, х ла ди лна т ех ника, т оп ло - и
газоснабдяване, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, проектиране
на сградни газови инсталации.
Димитринка Борисова Милевска, специалност: технология на шевното производство.
Димитър Атанасов, специалност: топло- и
ядрена енергетика, машинен инженер с пълна
проектантска правоспособност по части топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация.
Димит ър Илиев Димит ров, специа лност:
машинен инженер по корабни двигатели и механизми.
Дими т ър Йорданов И лиев, спец иа лност:
технология на машиностроенето, притежател
на патенти за различни изобретения.
Димитринка Христова Симеонова, специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценител на недвижими имоти.
Димитър Георгиев Симеонов, специалност:
промишлена топлотехника.
Димитър Димитров Антонов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Димитър Маламов Хабов, специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане на промишленост
та, на транспорта, достъп до класифиц. инф.
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. инф.
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, фотограм. и картография, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Донета Божкова Божкова, специалност: промишлено и гражданско строителство, фирмено
счетоводство, оценител на недвижими имоти,
ОВОС, стандартизация.
Евгени Николов Настев, специалност: промишлена топлотехника.
Евгений Николаев Гацов, специалност: архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.
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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.
Елисавета Георгиева Лазарова, специалност:
подемно-трансп. строителни машини и системи,
счетоводство.
Елияна Димитрова Христова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, оценител на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металорежещите
машини.
Емил Асенов Стефанов, специалност: строителство и архитектура, оценка на недвижими
имоти.
Емил Любомиров Събев, специалност: строителство на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Емил Тодоров Соколов, специалност: машини
и апар. за хим. и хран. промишленост.
Емилия Антова Петрова, специалност: общо
машиностроене и уредостроене, оценка на машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни
активи.
Емилия Георгиева Балканска-Василева, специалност: радиотехника.
Емилия Христова Точева, специалност: архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Жанета Георгиева Велкова, специалност: гео
дезия, 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.
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Ива Дамянова Урумова, специалност: промишлена топлотехника.
Ивайло Николов Димитров, специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
правоспособност за изв. на дейности по кадастъра, достъп до класифиц. информация.
Иван Андонов Шестаков, специалност: горско
стопанство.
Доц. д-р Иван Атанасов Коларов, специалност:
подемно-транспортни и строителни машини и
системи.
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.
Иван Николов Гарчев, специалност: механична технология на дървесината.
Иван Стойнов Кючуков, специалност: двигатели с вътршно горене, извършване на периодични
прегледи на ППС в пункт от ІІ кат.
Ст.н.с. Иван Стоянов Сивриев, специалност:
електроинженер, криминалистически анализ
на звукозапис (електро-лингвистичен анализ на
звукозаписи), достъп до класифиц. информация.
Иванка Атанасова Цветкова, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Иванка Георгиева Саралиева, специалност:
комплексна механизация и поточни линии, стопански мениджмънт, оценител на недвижими
имоти, права на интелектуална и индустриална
собственост.
Иванка Евлогиева Илиева, специалност: радиотехника, оценител на машини и съоръжения в
сферата на радиотехниката, електротехническата,
електронната и хранително-вкусовата 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 Петров Гюров, специалност: комуникационна техника и технологии.
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Илия Радков Дръндов, специалност: топлинна
и масообменна техника.
Илия Петров Гюров, специалност: инженер
по комуникационна техника и технологии.
Ина Олегова Ангелова, специалност: архитектура.
Искра Димитрова Пенкова, 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. инф.
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.
Йордан Атанасов Шопов, специалност: геодезия, фотограм. 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.
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К а мен Н и колов Б ог да нов, спец иа л нос т:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, оценител на
машини и съоръжения.
Камелия Иванова Виденова-Тончева, специалност: топлоенергетика и ядрена енергетика.
Катерина Атанасова Михова, специалност:
икономика на вът решната 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 К а лин Пет ров Ра длов, специа лност:
машиностроене и уредостроене, дизайн на механични системи.
К.т.н. 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.
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.
К.т.н. Костадин Николов Куюмджиев, специалност: машини и апарати в хранително-вкусовата
промишленост, автоматизация на дискретното
производство.
Костадин Христов Буков, специалност: комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скринск и, специа лност:
промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Красимира Илиева Атанасова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи машини, икономика, банково счетоводство, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Красимира Николова Петкова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти,
вписан 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.
Лена Георгиева Димитрова, специалност:
хидравлични машини и съоръжения, патенто
дело, представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на
изобретения и полезни модели, марки, ГО и
промишлени дизайни.
Лидия Ангелова Занова, специалност: икономика на транспорта, финанси и счетоводство,
финансов мениджмънт на фирмата.
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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.
Любен Красимиров Петков, специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Любомир Богомилов Методиев, специалност:
машинен инженер, икономика на транспортната фирма, оценител на машини и съоръжения,
експерт по финансово-икономически проблеми,
достъп до класифиц. информация.
Любомир Василев Цветков, специалност:
промишлена топлотехника, патентно дело.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
международни икономически отношения, оценка
на недвижими имоти, 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.
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 класифиц.
информация.
Марина Игнатова Николова, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Марио Недков Марков, специалност: телекомуникации, мениджмънт на телекомуникациите.
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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 Г у 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,
фотограм. и картография, управление на земи и
имоти, оценител на недвижими имоти.
Милен Георгиев Дянков, специалност: съобщителна и осигурителна техника и с-ми.
Милена Борисова Игнатова, специалност:
електроника – електронно медицинско уредостроене.
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,
фотограм. и картография.
Мирослава Христова Тотева, специалност:
архитектура.
Михаил Александров Томов, специалност:
промишлена топлотехника.
Михаил Николов Чалашканов, специалност:
минна електромеханика, минен инженер, електромеханик.
Моника Павлова А ндреева, специалност:
земеустройство.
Надежда Велкова Игнатова, специалност:
архитектура.
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.
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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 Иванова Минева, специалност: земеустройство, управление на земи и имоти, оценител
на недвижими имоти.
Нели К ирилова Осиковска, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Никола Ангелов Балкански, специалност: ел.
централи, мрежи и системи, пълна проектантска
правоспособност 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 маш., ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа
подготовка, динамика, балистика и управл. на
полета на летателните апарати, достъп до класифиц. информация, НАТО сикрет.
Николай Емилов Томов, специалност: информатика.
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.
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.
Николина Аврамова Иванова, специалност:
автоматизация на дискретното производство,
патентно дело.
Николинка Танева Радулова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
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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 класифиц. информация.
Петрана Велинова Стойчева-Янева, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими 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: маркшайдерство и геодезия, ограничена проектантска правоспособност – строежи от кат. ІІІ – VІ,
дейност по кадастъра.
Пламен Генов Генов, специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
П ламен Дими т ров Гърбов, спец иа лност:
технология на строителството, конструкции на
сгради и съоръжения, правоспособност по част
конструктивна.
Пламен Иванов Милев, специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на проф. квалификация, документен контрол,
достъп до класифиц. информация.
Пламен Савов Рачков, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
П ламен С т ефа нов Ца н ков, спец иа л нос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Пламен Цанков Радев, специалност: маркшайдерство и геодезия, дейности по кадастъра,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
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Доц. инж. Ради Христов Ганев, специалност:
КЩ, инженерно-техническа, РАВ.
Радиана Стефанова Симеонова-Йонова, специалност: геодезия, правосопособност да извършва дейност по кадастъра.
Радка Ганчева Тимнева, специалност: архитектура.
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. инф.
Радослава Николова Лицова, специалност:
технология на машиностроенето, ИОУ на изоб
ретения, рационализации и патентно-лицензионната дейност.
Райна Василева Бонева, специалност: транспортно строителство – железопътно строителство.
Райна Иванова Шопова-Нейкова, специалност:
електронна техника ЕЯМУ, геодезия, електронни
средства за контрол и управление, пълна проектантска правоспособност.
Рали Динев Коев, специалност: ел. измерватели на техн., финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите, достъп до класифиц. информация.
Рика Хараламбос Пападополулу, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съобщения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, специализация: финансов и банков мениджмънт, оценка
на недвижими имоти.
Росен Стоянов Костов, специалност: геодезия,
квалификация: инженер-геодезист, фотограметрия и картография, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения и на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
Росица Владимирова Шонева, специалност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт – оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност.
Ру мен Цветанов Върбанов, специа лност:
икономика и организация на труда.
Р у м я на Ата нсова Гон дова, спец иа л нос т:
хидрогеология и инженерна геология, фирмен
мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Румяна Димитрова Граховска, специалност:
промишлено и гражданско строителство, единни
европейски методи и подходи при определяне
стойността на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, световни стандарти за
бизнес оценяване.
Рум яна Ж ивкова Кръстева, специалност:
промишлена топлотехника, пълна проектантска
правоспособност по части отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и
газоснабдяване, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
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Ру м яна Миткова Пару шева-Пех ливанова,
специалност: архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Ру м яна Миткова Стоянова, специа лност:
технология на металите, квалификация: икономист-международник, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински
предприятия.
Румяна Радкова Шипкова, специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Ру м яна Тошева Несторова, специа лност:
селскостопанска техника, оценител на машини
и съоръжения, достъп до класифиц. инф.
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,
фотограмет ри 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.
Симеон А на н иев А на н иев, спец иа л нос т:
експлоатация на жп транспорта, оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
достъп до класифиц. инф.
Славка Григорова Бурова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
земеделски земи и трайни насаждения, оценка
на недвижими имоти.
Славка Димит рова Чопова, специа лност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Снежина Димитрова Джакерска, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, организация и упр. на меж д. инж.
дейност, ограничена проектантска правоспособност – строежи V – VІ, 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.
Спасия Костадинова Генчева, специалност:
промишлена топлотехника, достъп до класифиц.
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.
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Станислав Александров Златанкев, специалност: каростроене и автотранспортна техника – колесни и верижни машини, оценител на
машини и съоръжения.
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
предприятие и вземания.
Станислав Димов Пандев, специалност: ел.
централи, мрежи и системи.
Станоя Йорданов Дончевски, специалност:
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стефан Борисов Яковски, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите.
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: топ
лотехника.
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.
Стойчо Георгиев Стойков, специалност: ел.
енергетика – електроинженер, промишлена автоматика, 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 лност:
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.
Танко Янков Танков, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
геодезия, фотограметрия и картография.
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, фотограм. и картография.
Таня Илиева Алексиева, специалност: геодезия, фотограм. и картография.
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Таня Йонкова Калпачка, специалност: промишлена топлотехника.
Ст.н.с. д-р Таси Ценов Беляшки, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Татяна Атанасова Митева, специалност: маркшайдерство, извършва технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
Ташко Веселинов Ташев, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Теменужка Василева Минчева, специалност:
архитектура.
Теодора Любомирова Дачева, специалност:
строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата,
оценка на земеделски земи.
Тинко Петков Трифонов, специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
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, ръководителдвижение.
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
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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.
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.
Цветелин Николаев Малинов, специалност:
общо машиностроене.
Цветелина Иванова Иванова-Ангелова, специалност: хидротехническо строителство, хидротехнически 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
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 инж. 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.
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Атанас Илиев Желязков, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и
съоръжения.
Атанас Петров Табаков, специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, квалификация: двигатели
с вътрешно горене (инженер по експлоатация и
ремонт на АТТ).
Богдан Иванов Парашкевов, специалност:
трактори, автомобили и ССМ, оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето,
автомобилния транспорт, строителството и селското стопанство.
Богомил Георгиев Лазаров, специа лност:
технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
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 крайградски транспорт.
Васил Кирилов Андонов, специалност: монтьор и водач на МПС – средно специално механизация на мините.
Венцислав Кирилов Другански, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Веселин Владиславов Василев, специалност:
финанси, банково дело, експлоатация и ремонт
на летателните апарати, основни положения на
стандаратизацията в ЕС, НАТО и Република
България, мениджмънт на военновъздушните
сили, оценител на машини и съоръжения, достъп
до класифицирана информация.
Д-р Владимир Делчев Начев, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Владимир Маринов Маринов, специалност:
автоматика и телемеханика, експерт-оценител
на МПС, оценител на машини и съоръжения.
Георг и Асенов С т ои менов, спец иа л нос т:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
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.
Детелин Петков Ганчев, специалност: двигатели с вътрешно горене.
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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 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, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Емил Борисов Павлов, специалност: двигатели
с вътрешно горене.
Елена Ботьова Христова, специалност: подвижен железопътен състав, оценка на машини
и съоръжения.
Живко Христов Евтимов, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
Иван Атанасов Тодоров, специалност: технология и организация на автомобилния транспорт.
Иван Методиев Методиев, специалност: автомобили и кари – средно специално, експертоценител 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 Ка 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 нос 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.
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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).
Доц. Петър Илиев Петров, специалност: двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни
машини.
Пеню Димов Пенев, специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, двигатели с вътрешно
горене.
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.
Серьожа Лазаров Даскалов, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
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 л и и кари – експ лоата ц и я и
ремон т – сред но спец иа л но, орга н иза ц и я 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.
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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.
Цветелин Николаев Малинов, специалност:
общо машиностроене.
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.
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.
Александър Желязков Костадинов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
артилерийско и инструментално разузнаване,
достъп до класифицирана информация.
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 други 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.
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Атанас Георгиев Черпоков, специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Илиев Желязков, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител 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.
Бисер Борисов Тодоров, специалност: топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация,
професионална компетентност в областта на
ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров, специа лност:
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.
Бойко Христов Панчев, специалност: архитектура.
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: металургия 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.
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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 Велчев Велев, специалност: технология на машиностроенето.
Георги Андонов Георгиев, специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георг и Асенов С т ои менов, спец иа л нос т:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Георги Василев Георгиев, специалност: машини и апаратура 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.
Дими т ър Йорданов И лиев, специа лност:
технология на машиностроенето, притежател
на патенти за различни изобретения.
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 машиностроене, оценка на машини
и съоръжения.
Димитър Стамов Тончев, специалност: електронна техника, управление на софтуерни активи
и правоспособност да извършва софтуерен одит
на физически и юридически лица.
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.
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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 апараратура 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.
Иглика Димитрова Христова, специалност:
промишлена топлотехника, пълна проектантска
правоспособност по части отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника,
технология на предприятия за производство,
складиране и търговия с храни и лекарства,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, проектиране на газови
инсталации.
Илия Петров Гюров, специалност: комуникационна техника и технологии.
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.
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, консервиране и обществено хранене.
Керанка Христова Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Костадин Христов Буков, специалност: комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скринск и, специа лност:
промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
К.т.н. Костадин Николов Куюмджиев, специалност: машини и апарати в хранително-вкусовата
промишленост, автоматизация на дискретното
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производство, специалност: машини и апарати
в хранително-вкусовата промишленост, автоматизация на дискретното производство.
Костадин Христов Буков, специалност: комуникационна техника и технологии.
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.
Лена Георгиева Димитрова, специалност:
хидравлични машинии съоръжения, патенто
дело, представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на
изобретения и полезни модели, марки, ГО и
промишлен дизайн.
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.
Любен Красимиров Петков, специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
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.
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.
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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 л нос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Р у м я на Ата нсова Гон дова, спец иа л нос т:
хидрогеология и инженерна геология, фирмен
мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Ру м яна Миткова Стоянова, специа лност:
технология на металите, квалификация: икономист – международник, оценка на машини
и съоръжения, оценка на цели държавни и общински предприятия.
Савина Здравкова Спасова, специа лност:
технология на животинските хранителни продукти, консервирането и общественото хранене,
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност:
горско стопанство.
Серьожа Лазаров Даскалов, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
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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.
Спасия Костадинова Генчева, специалност:
промишлена топлотехника, достъп до класифицирана информация.
Стефан Борисов Яковски, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите.
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.
Стойчо Георгиев Стойков, специалност: ел.
енергетика – електроинженер, промишлена автоматика, 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.
Тинко Петков Трифонов, специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
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, ръководителдвижение.
Цветан Младенов Стойков, специа лност:
транспорт и енергетика.
Цветелин Николаев Малинов, специалност:
общо машиностроене.
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 Гаро Мардиросян, специалност:
информатика.
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.
Божидар Руменов Шуманов, специалност:
информатика, софтуерни технологии в интернет.
Бранимир Владимиров Динев, специалност:
промишлено и гражданско строителство, пълна
проектантска правоспособност по части конструктивна на сгради и строителни съоръжения
организация и изпълнение на строителството.
Валери Найденов Петров, специалност: радиотехника – инженер по радиоелектроника.
Величка Георгиева Тименова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Весел Ангелов Пендичев, специалност: електронна техника ППМЕ, патентно дело, оценител
на права на интелектуална и индустриална собственост, на други активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими
имоти и и паметници на културата, машини
ни съоръжения, активи – движимо имущество,
достъп до класифицирана информация.
Весел и н Пе т ров М и ла нов, спец иа л нос т:
промишлено и гражданско строителство – технология, икономика на транспортната фирма,
безопасност и здраве при работа в строителството, технически спецификации за оперативна
съвместимост за конвенционални железопътни
системи.
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.
Димитър Стамов Тончев, специалност: електронна техника, управление на софтуерни активи
и правоспособност да извършва софтуерен одит
на физически и юридически лица.
Евдокия Кирилова Димитрова, специалност:
промишлена електротехника, програмист.
Елена Гьорева Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти.
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Емилия Георгиева Балканска-Василева, специалност: радиотехника.
Здравко Петров Цонев, специалност: радио
техника.
Д-р Иван Драгов Тренчев, специалност: финанси – банково дело, математика, информатика,
достъп до класифицирана информация.
Иванка Евлогиева Илиева, 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: комуникационна техника и технологии.
Костадин Златанов Костадинов, специалност:
МАУВ – механизация и автоматизация на управлението на войската, достъп до класифицирана
информация.
Марин Владимиров Йорданов, специалност:
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана
информация.
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.
Милена Борисова Игнатова, специалност:
електроника – електронно медицинско уредостроене.
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 Цанков Владимиров, специалност:
информатика, компютърни технологии в инженерната дейност, достъп до класифицирана
информация.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ,
квалификация: електроинженер.
Петър Недялков Кирков, специалност: комуникационна техника и технологии – аудиокомуникационна техника.
Петър Ненчев Чобанов, специалност: автоматизация на производството, хардуер и софтуер,
продуктово и търговско обучение за нисък и
среден клас офис техника, сервизен инженер;
разработване, документиране и внедряване на
системи по управление на качеството.
Пламен Иванов Милев, специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на професионална квалификация, документен
контрол, достъп до класифицирана информация.
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Преслав Димитров Пугев, специалност: автоматика и системотехника – електрозадвижване
и автоматизация на машини.
Райна Иванова Шопова-Нейкова, специалност:
електронна техника ЕЯМУ, геодезия, електронни
средства за контрол и управление, пълна проектантска правоспособност.
Светозар Петров Георгиев, специалност: далекосъобщителна техника.
Стефан Иванов Оташлийски, специалност:
транспортно строителство – железопътно строителство.
Стоянка Василева Савова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Танко Янков Танков, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоражения,
геодезия, фотограметрия и картография.
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.
Цветомир Атанасов Атанасов, специалност: микроелектроника и полупроводникови устройства.
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 строително-техническа 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.
Александър Желязков Костадинов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
артилерийско и инструментално разузнаване,
достъп до класифицирана информация.
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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.
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.
Антония Господинова Чепилева, специалност:
архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Атанас Георгиев Черпоков, специалност: водоснабдяване и канализация.
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Атанас Стоянов Сърбов, специалност: пътно
строителство.
Беатриче Еленкова Христова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Бисер Борисов Тодоров, специалност: топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация,
професионална компетентност в областта на
ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
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.
Бойко Христов Панчев, специалност: архитектура.
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 ст роителство, оценител на
недвижими имоти.
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 промишлеността, експерт на Националната
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
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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.
Венцислав А нгелов Пейков, специ лност:
ПГС – технология на строителството, оценител
на недвижими имоти.
Венцислава Петрова Колева, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Вера Маринова Ахмакова, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Весела Георгиева Горанова, специалност:
водоснабдяване и канализация, контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и
за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания
за безопасност.
Веселин Валентинов Люцканов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веселин Крумов Божилов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Веселина Димитрова Георгиева, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
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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 г ра 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.
Данка Янчева Василева, специалност: архитектура, опазване паметници на културата.
Дарина Любомирова Гализова, специалност:
архитектура.
Дафина К и ри лова Пешева, спец иа лност:
архитектура, архитектурно-градоустройствени
проблеми при обновявянето на жилищно, търговските улици и квартали.
Деляна Светозарова Иванова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност
по част конструктивна на сгради и строителни
съоръжения, устройство на територията, проектиране и строителство, оценител на недвижими
имоти.
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.
Димитрина Маринова Попова, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Димитър Димитров Антонов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
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.
Елка Велинова Пенева, специалност: архитектура, санитарно инженерство, 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 Христова Точева, специалност: архитектура.
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.
Иванка Атанасова Цветкова, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Доц. Илинка Методиева Иванова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Илия Пешев Мавров, специалност: транспортно строителство – строителство и възстановяване
на железопътни линии.
Илка Пенчева Размова, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недви ж ими имоти, експертизи
съгласно § 4 ЗОСНИ – компенсаторни записи.
Ина Олегова Ангелова, специалност: архитектура.
Иванка Атанасова Цветкова, специалност:
хидромелиоративно строителство.
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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.
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.
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Лили Славчева Иванова, специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Лилия Цекова Генова, специалност: пътно
строителство, оценител на недвижими имоти.
Ст.н.с. ІІ ст. Лора Стоилова Рангелова, специалност: железопътно строителство, оценител на
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия, търговски предприятия и вземания,
арбитър при Стопански арбитражен съд – София.
Любен Красимиров Петков, специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
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
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 16.01.2008 г. на ВСС.
Мариана Стефанова Атанасова, специалност:
строителство и архитектура – техник, оценител
на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Терзиева-Попова, специалност: архитектура.
Мариела Димитрова Велинова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Димитров Колев, специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти, архитек
турни паметници на културата и произведения
на изкуството.
К.н. Марина Дончева Трайкова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, проектантска правоспособност по част конструктивна,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти.
Марина Игнатова Николова, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
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Мариус Клемансо Грозданов, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, финансово-счетоводна и правна дейност
на фирмите, оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Митрева-Павлова, специалност: архитектура.
Мария Любенова Ангелова, специалност: архитектура, оценител на финансови институции,
цели предприятия, недвижими имоти, права
на интелектуална и индустриална собственост,
машини и съоръжения.
Мария Миленова Желева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Мария Николова Янакиева-Златарева, специалност: промишлено и гражданско строителство,
патентно дело, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на
други активи в сферата на ново и съвременно
българско изобразително изкуство, дизайн и
паметници на културата.
Мария Недялкова Коцева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
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.
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Момчил Владов Гергинов, специалност: хидроенергийно строителство.
Надежда Велкова Игнатова, специалност:
архитектура.
Надежда Христова Стойчева, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
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 Тошева Иванова, специалност: пътно
строителство.
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 лнос т:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Нели Господинова Иванова, специалност:
транспортно строителство – жп строителство,
оценител на недвижими имоти.
Нели Иванова Минева, специалност: земеустройство, управление на земи и имоти, оценител
на недвижими имоти.
Нели К ирилова Осиковска, специа лност:
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 Емилов Томов, специалност: информатика.
Николай Иванов Иванов, специалност: транспортно строителство.
Николина Илиева Кирилова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
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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.
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 държавни и общински
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.
Петя Иванова Силянова, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
П ламен Дими т ров Гърбов, специа лност:
технология на строителството, конструкции на
сгради и съоръжения, правоспособност по част
конструктивна.
Пламен Павлов Божилов, специалност: строителен техник – сградостроителство и архитектура.
Пламен Савов Рачков, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Радинка Иванова Тричкова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Радослава Донева Донева, специалност: архитектура.
Райна Василева Бонева, специалност: транспортно строителство – железопътно строителство.
Райна Георгиева Жечева, специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Райна Иванова Шопова-Нейкова, специалност:
електронна техника ЕЯМУ, геодезия, електронни
средства за контрол и управление, пълна проектантска правоспособност.
Райничка Трифонова Банджакова, специалност: техник по строителство и архитектура.
Рени Василева Веселинова-Неделчева, специалност: промишлено и гражданско строителство.
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Рика Хараламбос Пападополулу, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съобщения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, специализация: финансов и банков мениджмънт, оценка
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Росица Димитрова Георгиева, специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
земеделски земи и подобренията върху тях.
Росица Димитрова Михайлова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти, активи, произведения на изкуството, антиквариат,
благородни метали, скъпоценни камъни и т.н. в
сферата на произведенията на архитектурата и
недвижимите паметници на културата.
Румен Николов Урумов, специалност: технология и механизация на строителството, оценител
на недвижими имоти, координатор по безопасност
и здраве в строителството.
Румен Рачев Мандев, специалност: среден
техник по водно строителство.
Р у м я на Ата нсова Гон дова, спец иа л нос т:
хидрогеология и инженерна геология, фирмен
мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
К.м.н. 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.
Светла Иванова Тумангелова, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Светлана Георгиева Бирова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Славка Григорова Бурова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
земеделски земи и трайни насаждения, оценка
на недвижими имоти.
Славка Димит рова Чопова, специа лност:
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.
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Снежанка Исаева Балабанова, специалност:
строителство и архитектура.
Снежина Димитрова Джакерска, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, организация и управление на международна инженерна дейност, ограничена проектантска
правоспособност – строежи V – VІ категория,
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 Борисов Яковски, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите.
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.
Стефка Стоянова Стоянова, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност,
оценка за недвижими имоти.
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: гео
дезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Ташко Веселинов Ташев, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Танко Янков Танков, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
геодезия, фотограметрия и картография.
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, фотогрметрия и картография, оценител на
недвижими имоти.
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Тотка Илкова Славова, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
пълна проектантска правоспособност по част
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 1998ЕС 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 конструкции в
среда на SAP 2000.
Цвета Кирчева Шопова-Боева, специалност:
архитектура.
Цвета Радославова Павлова, специалност:
архитектура.
Юлия Иванова Менгова, специалност: промишлено и гражданско строителство.
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.
Явор Кирилов Шопов, специалност: строителен инженер, инженер по строителство и
възстановяване на железопътни линии.
Яким Александров Червеняков, специалност:
пътно строителство.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Атанас Бойчов Милошов, специалност: ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
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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.
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.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специалност: селекция и семепроизводство.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност:
горско стопанство.
Снежана Любенова Петрова, специалност:
полевъдство.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Валентина Владимировна Йорданова, специалност: биология и химия.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология.
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.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специалност: селекция и семепроизводство.
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, култ у рно-исторически ценности в
България.
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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 други фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов, специалност:
химия, медицинска химия, достъп до класифицирана информация.
Добринка Дянкова Добрева, специалност:
технология на органичния синтез и кау чук,
патентно дело, представител по индустриална
собственост за изобретения и полезни модели,
марки, географски означения и промишлени
дизайни.
Смилен Константинов Мерджанов, специалност: технология на неорганичните вещества.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Доц. д-р Васил Насков Атанасов, специалност:
химия, медицинска химия, достъп до класифицирана информация.
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.
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.
Христо Василев Дипчев, специалност: технология на силикатите, системи за управление
на качеството съгласно международните стандарти ISO9001:2008 и ISO19011:2002, системи
за управление на качеството, околната среда и
условията на труд.
Цвятко Стоянов Минеков, специалност: оптически прибори и системи.
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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.
Христо Василев Дипчев, специалност: технология на силикатите, системи за управление
на качеството съгласно международните стандарти ISO9001:2008 и ISO19011:2002, системи
за управление на качеството, околната среда и
условията на труд.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Деян Атанасов Даскалов, специалност:
ветеринарна медицина, разработване, вндеряване, верификация и контрол на НАССР система.
Д-р Димитър Константинов Драгнев, специалност: ветеринарна медицина.
Ст.н.с. Иванка Димитрова Бръчкова, специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Петър Георгиев Антонов, специалност:
ветеринарна медицина, ветеринарен контрол.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Венцислав Петков Иванов, специа лност:
полевъдство.
Проф. д-р Виктор Крумов Бозев, специалност:
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.
Доц. д-р Ивайло Петров Вълчовски, специалност: полевъдство.
Лидия Тодорова Петкова, специалност: растителна защита.
Михаил Панайотов Караниколов, специалност: лозаро-градинарство.
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.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специалност: селекция и семепроизводство.
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 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.
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.
Бинка Владева Кирова, специалност: художествено оформление на облекло и тъкани,
правна закрила на интелектуалната собственост.
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 Здравкова Александрова, специалност: история.
Десислава Михайлова Станоева, специалност:
социална педагогика, психология, квалификация:
специалист по социална работа със специализация, 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.
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Йордан Кирилов Дойчинов, специалност: ел.
монтьор на ел. машини, уреди и апарати.
Йордан Николов Иванов, специалност: мебелно производство.
Красимир Драганов Тасков, специалност:
композиция.
Кристиян Атанасов Бояджиев, специалност:
музикална педагогика.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност: педагогика, квалификация: специалист по педагогика
и преподавател в средните училища, специализация: психология.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова, специалност: предучилищна педагогика, счетоводство
и контрол, мениджмънт и маркетинг, оценител
на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Людмил Михайлов Горчев, специалност: хорово дирижиране, оперно-симфонично дирижиране.
Мариана Николова Лазарова, специалност:
право.
Мариа на Р усева Ра д улова, спец иа л нос т:
международни икономически отношения, преводач – английски език.
Мая Никифорова Станкова-Куюмджиева, специалност: фармация, патентно дело, представител
по индустриална собственост за следните обекти:
марки, географски означения и промишлени
дизайни, изобретения и полезни модели.
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.
Радмила Невенова Пеловска, специалност:
преводач на научно-техническа литература – английски език, италиански език.
Райа Димитрова Костова, специалност: телекомуникации, оценител на недвижими имоти.
Ридван Исмаилов Мехмедов, специалност:
турска филология – специалист по турски език
и литература.
Румяна Кирилова Миленкова, специалност:
философия, ИОУ на изобретения и патентнолицензионни дейности.
Севдалина Иванов Дрехемова, специалност:
икономика на интелектуалната собственост,
съдебно-маркова експертиза.
Симеон Стоянов Кръстев, специалност: културно-просветна работа – организатор методист.
Светлана Иванова Игова-Манолева, специалност: география на туризма, преводач на френски.
Снежана Кирилова Драганова, специалност:
педагогика – детски учител.
Стефка Кръстева Илчева, специалност: немска филология.
Цветан Петров Асенов, специалност: машинна
обработка.
Юли ян Георгиев Слабаков, специа лност:
музикална педагогика, композиция.
6372
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СЪДИЛИЩА
13. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през октомври
2013 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 1.10.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 5/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5415/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Лиляна Янкова Арнаутска, София,
ул. Бузлуджа 58, ап. 4; Станислав Марсел Стоянов чрез адвокат Радко Стефанов, София, ул.
Хан Крум 26, ап. 4, срещу Димитър Стефанов
Стоилов чрез адвокат Лили Лозанова, София, ул.
Генерал Паренсов 51.
Първо гражданско отделение, 37/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1018/2012 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Стефан Димитров Гацов
чрез адвокат Иван Иванов, Горна Оряховица, ул.
Екзарх Йосиф 2, срещу „ЗММ – Драганово“ – АД,
чрез адвокат Людмила Илиева, Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 11 А, ет. 2, офис 4; Анка
Стефанова Гацова, с. Драганово, община Горна
Оряховица; Марианка Димитрова Караатанасова,
с. Драганово, община Горна Оряховица.
Първо гражданско отделение, 1567/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1229/2012 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Иван Христов Саватов чрез
адвокат Александър Косев, Велико Търново, ул.
Цанко Церковски 35, срещу Боян Велиславов Велев
чрез адвокат Светозар Бялков, Велико Търново,
ул. Васил Левски 15, ет. 4, офис 17; Мирослава
Йорданова Велева чрез адвокат Светозар Бялков,
Велико Търново, ул. Васил Левски 15, ет. 4, офис
17; Цветан Цанев Цанев, Велико Търново, ул. Освобождение 110, ет. 3; Росица Трифонова Цанева
чрез адвокат Катя Генова, Велико Търново, ул.
Цанко Церковски 39.
Първо гражданско отделение, 2163/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
980/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Георги Златев Бояджиев чрез адвокат Теодора Филипова, Пловдив, ул. Цар Иван
Александър 2; Златин Георгиев Бояджиев чрез
адвокат Теодора Филипова, Пловдив, ул. Цар
Иван Александър 2, срещу Общински институт
„Старинен Пловдив“ чрез адвокат Атанас Костов,
Пловдив, ул. Отец Паисий 2, ет. 1, офис 1; Градска
художествена галерия – Пловдив, чрез адвокат
Атанас Костов, Пловдив, ул. Отец Паисий 2, ет. 1,
офис 1; Регионален исторически музей – Пловдив,
чрез адвокат Атанас Костов, Пловдив, ул. Отец
Паисий 2, ет. 1, офис 1.
Първо гражданско отделение, 2810/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3142/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Гита Паскалева Рангелова чрез адвокат Петър Добрев Джолов, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 28; Марийка Георгиева Костадинова
чрез адвокат Петър Добрев Джолов, Пловдив, ул.
Петко Каравелов 28; Стоянка Георгиева Христозова
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чрез адвокат Петър Добрев Джолов, Пловдив, ул.
Петко Каравелов 28; Петко Георгиев Петков чрез
адвокат Петър Добрев Джолов, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 28, срещу Георги Ненов Димитров чрез
адвокат Иван Богомилов Маринов, Пловдив, ул.
Райко Даскалов 72, ет. 2, офис 10; Елена Ненова
Недечева чрез адвокат Иван Богомилов Маринов,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 72, ет. 2, офис 10;
Стоян Ненов Димитров чрез адвокат Иван Богомилов Маринов, Пловдив, ул. Райко Даскалов
72, ет. 2, офис 10; Димитър Ненов Димитров чрез
адвокат Иван Богомилов Маринов, Пловдив, ул.
Райко Даскалов 72, ет. 2, офис 10; Петко Георгиев
Петков чрез адвокат Иван Богомилов Маринов,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 72, ет. 2, офис 10;
Калинка Костадинова Костадинова чрез адвокат
Иван Богомилов Маринов, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 72, ет. 2, офис 10; Величка Костадинова Костадинова чрез адвокат Иван Богомилов
Маринов, Пловдив, ул. Райко Даскалов 72, ет. 2,
офис 10; Стоян Петков Кръстев чрез адвокат
Иван Богомилов Маринов, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 72, ет. 2, офис 10; Тина Петкова Енева
чрез адвокат Иван Богомилов Маринов, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 72, ет. 2, офис 10.
Първо гражданско отделение, 3194/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1162/2012 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Община Горна Оряховица,
представлявана от кмета инж. Добромир Добрев,
Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, срещу
Антоанета Бончева Стаменова чрез адвокат Тодор
Такиев, Горна Оряховица, ул. Черни връх 5, ет. 4,
офис 9; Бончо Дойчинов Стаменов чрез адвокат
Тодор Такиев, Горна Оряховица, ул. Черни връх
5, ет. 4, офис 9; Даниела Симеонова Симеонова
чрез адвокат Тодор Такиев, Горна Оряховица,
ул. Черни връх 5, ет. 4, офис 9; Диана Бончева
Стаменова чрез адвокат Тодор Такиев, Горна
Оряховица, ул. Черни връх 5, ет. 4, офис 9; Илко
Симеонов Симеонов чрез адвокат Тодор Такиев,
Горна Оряховица, ул. Черни връх 5, ет. 4, офис 9.
Първо гражданско отделение, 3274/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9485/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Летище София“ – ЕАД, София,
бул. Хр. Колумб 1; държавата, представлявана от
министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий
17 – 19, срещу Господинка Георгиева Петрова чрез
адвокат Албена Добрева, София, ул. Васил Кирков
21, ап. 1, партер; Любка Стоянова Гаръбска чрез
адвокат Албена Добрева, София, ул. Васил Кирков 21, ап. 1, партер; Емилия Стоянова Донкова
чрез адвокат Албена Добрева, София, ул. Васил
Кирков 21, ап. 1, партер.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 957/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
413/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитър Пантелеев Жекин чрез
адвокат Галя Попова, София, ул. Лавеле 16,
ет. 1, офис 104; Цветан Митанов Аврамов чрез
адвокат Евгения Веселинова Дашина, София, ул.
Христо Белчев 43; Иванка Николова Аврамова
чрез адвокат Галя Попова, София, ул. Христо
Белчев 43; Славка Пантелеева Янчева чрез адвокат Галя Попова, София, ул. Лавеле 16, ет. 1,
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офис 104; Марин Митанов Аврамов чрез адвокат
Галя Попова, София, ул. Лавеле 16, ет. 1, офис
104; Мария Цветанова Георгиева чрез адвокат
Галя Попова, София, ул. Лавеле 16, ет. 1, офис
104; Анелия Горанова Георгиева чрез адвокат
Галя Попова, София, ул. Лавеле 16, ет. 1, офис
104; Анелия Горанова Георгиева чрез адвокат
Галя Попова, София, ул. Лавеле 16, ет. 1, офис
104; Владимир Георгиев Аврамов чрез адвокат
Галя Попова, София, ул. Лавеле 16, ет. 1, офис
104; Албена Георгиева Димитрова чрез адвокат
Галя Попова, София, ул. Лавеле 16, ет. 1, офис
104, срещу Никифор Илиев Киков чрез адвокат
Антония Максимова, София, ж.к. Хаджи Димитър
19А, ет. 1, ап. 2; Пенка Николова Кикова чрез
адвокат Антония Максимова, София, ж.к. Хаджи
Димитър 19А, ет. 1, ап. 2; Валери Никифоров
Илиев чрез адвокат Антония Максимова, София,
ж.к. Хаджи Димитър 19А, ет. 1, ап. 2.
Второ гражданско отделение, 1446/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
707/2012 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Венетка Виденова Рангелова, Перник,
ул. Отец Пайсий 24, ап. 37; Мариана Рангелова
Георгиева, Перник, ул. Бенковска, бл. 11, ап. 10,
срещу Венцислав Владимиров Крумов, Перник,
ул. Черноризец Храбър 12; Цветан Валентинов
Савов, Перник, ул. Благой Гебрев, бл. 32, вх. Г,
ап. 91; Денис Цветанов Савов със съгласието на
своя баща Цветан Валентинов Савов, Перник,
ул. Благой Гебрев, бл. 32, вх. Г, ап. 91.
Второ гражданско отделение, 1619/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
896/2012 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Иван Иванов Великов, Свищов,
област Велико Търново, ул. Стефан Караджа 3,
срещу Никола Иванов Иванов, с. Петко Каравелово, област Велико Търново, ул. Шеста 33.
Второ гражданско отделение, 1758/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
382/2012 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Инвестиционна компания“ – АД,
Варна, площад Екзарх Йосиф 7, ет. 1, ап. 1, срещу
Техническия университет – Варна, чрез адвокатска
кантора Данев, Варна, ул. Страхил войвода 14;
държавата чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Кирил и
Методий 17 – 19, и трета страна Надка Тодорова
Чукова, Варна, бул. Васил Левски 5, вх. А, ет. 1,
ап. 1; Преслава Георгиева Чукова, Варна, бул. Васил
Левски 5, вх. А, ет. 1, ап. 1; Екатерина Георгиева
Чукова, Варна, бул. Васил Левски 5, вх. А, ет. 1,
ап. 1; Живко Петков Калев, Варна, бул. Васил
Левски 5, вх. А, ет. 1, ап. 1; Лейла Кадеровна Калева, Варна, ул. Генерал Цимерман 50, ет. 1, ап. 1.
Второ гражданско отделение, 2254/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2194/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Ралица Александрова Павлова чрез
адвокат Диана Гочева Белчева, Варна, ул. Поп
Харитон 22; Ивелин Пеев Павлов чрез адвокат
Диана Гочева Белчева, Варна, ул. Поп Харитон
22, срещу Стойка Янакиева Тодорова, Варна,
ул. Тодор Влайков 36; Атанас Тодоров Тодоров,
Варна, ул. Тодор Влайков 36.
Второ гражданско отделение, 2329/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
850/2012 по описа на Окръжен съд Пазарджик, по-
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дадена от Илиян Любомиров Колунчев, гр. Батак,
област Пазарджик, ул. Вела Пеева 3, срещу „Винтехпром“ – АД, чрез адвокат Пламен Хаджийски, Пазарджик, ул. Мильо войвода 6; Димитър
Кирилов Гамишев, гр. Пещера, ул. Самоковите
6, бл. 3; Мариана Горчева Гамишева, гр. Пещера,
област Пазарджик, ул. Самоковите 6, вх. 3.
Второ гражданско отделение, 2505/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
17353/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Илия Стефанов Дръндов чрез адвокат Димитър Циков, София, ул. Алабин 12,
ет. 1, срещу Пенка Димитрова Ванчева, София,
кв. Левски, ул. Проф. Антон Митов 7А; Иванка
Георгиева Митева, София, кв. Левски, ул. Проф.
Антон Митов 7А.
НА 2.10.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 936/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6168/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димо Бойчев Бойчев чрез адвокат
Мариана Брага, София, ул. Неофит Рилски 13,
ет. 1, офис 1; Дария Александрова Бойчева-Сиракова чрез адвокат Мариана Брага, София, ул.
Неофит Рилски 13, ет. 1, офис 1, срещу Ивайло
Руменов Андонов чрез адвокат Владимира Накова Трачева, Пловдив, ул. Четвърти януари 38;
„ПроКредитбанк България“ – АД, София, бул.
Тодор Александров 26; Столична община, район
„Средец“, София, ул. Леге 6; „Спинакер“ – ЕООД,
София, ж.к. Младост 3, бл. 313, вх. Б, ет. 11, ап. 71;
„Хранконсулт“ – ЕООД, София, ж.к. Младост
3, бл. 313, вх. 2, ет. 11, ап. 71; „Софийски имоти“ – ЕАД, София, ул. Ген. Гурко 12, ет. 7.
Първо гражданско отделение, 1273/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2320/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Лил яна Горанова Димова чрез
адвокат Елена Георгиева Христова, София, ул.
Алабин 12, ет. 1; Атанас Петров Ефтимов чрез
адвокат Елена Георгиева Христова, София, ул.
Алабин 12, ет. 1; Цветанка Николова Кутева
чрез адвокат Елена Георгиева Христова, София,
ул. Алабин 12, ет. 1; Николай Костадинов Кутев
чрез адвокат Елена Георгиева Христова, София,
ул. Алабин 12, ет. 1, срещу Любен Владимиров
Миленков чрез адвокат Георги Николов Ценков,
София, ул. Доктор Вълкович 8, ет. 1, адвокатска
кантора, и страна инж. Васил Трайков Георгиев,
София, бул. Възкресение, бл. 225, ет. 2, ап. 7.
Първо гражданско отделение, 3418/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5853/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Здравко Крумов Вълчев чрез адвокат Андрей Иванов, София, бул. Драган Цанков
12 – 16, ет. 1, срещу Петьо Георгиев Гърков чрез
адвокат Радосвета Гацова, София, ул. Ангел
Кънчев 29, вх. Б, партер.
Първо гражданско отделение, 3769/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
588/2012 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от държавата чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството чрез
областния управител Коста Генков Базитов чрез
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процесуален представител Лиляна Владимирова
Левкова, Варна, ул. Преслав 26, срещу Община
Варна чрез адвокат Ралица Радославова Славова,
Варна, бул. Осми приморски полк 43.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3243/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
558/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Марин Георгиев Балтаджиев, Варна,
бул. Чаталджа 14Б, вх. В, партер, адвокат Даниела
Петрова; Светла Георгиева Балтаджиева, Варна,
бул. Чаталджа 14Б, вх. В, партер, адвокат Даниела
Петрова, срещу Вира Адолфовна Оводовска чрез
адвокат Костадин Киряков, Варна, ул. Шипка
15, ет. 1; Павел Александрович Оводовский чрез
адвокат Костадин Киряков, Варна, ул. Шипка
15, ет. 1; Силвия Любомирова Оводовска чрез
адвокат Костадин Киряков, Варна, ул. Шипка
15, ет. 1; Александър Александрович Оводовский
чрез адвокат Костадин Киряков, Варна, ул. Шипка 15, ет. 1.
НА 3.10.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 718/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3654/2004 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Борис Атанасов Аврамов чрез адвокат Димитър Тончев, София, бул. Сливница
178, ет. 1; Красимир Атанасов Аврамов чрез
адвокат Димитър Тончев, София, бул. Сливница
178, ет. 1; Ивайло Иванов Стойков чрез адвокат
Димитър Тончев, София, бул. Сливница 178, ет. 1;
Димитър Александров Манолов чрез адвокат
Александър Манолов, София, кв. Лозенец, ул.
Неразделни 16, ет. 1, АК Манолов и партньори,
срещу Гоце Христов Попов чрез адвокат Траян
Марковски, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 5,
офис 17; Божидар Христов Попов, София, бул.
Христо Смирненски 4, и трета страна ММ „Сервиз“ – ЕООД, чрез адвокат Виктор Димитров,
София, бул. Витоша 1А, ет. 1, офис 110.
Първо гражданско отделение, 1181/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2189/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Община Пловдив, Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, срещу Мария Щерева Петрова
чрез адвокат Димитър Бакърджиев, Пловдив, ул.
Братя Пулиеви 1; Маргарита Щерева Михайлова
чрез адвокат Димитър Бакърджиев, Пловдив, ул.
Братя Пулиеви 1.
Първо гражданско отделение, 1526/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
268/2012 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Маринела Неделчева Кумчева
чрез адвокат Кирил Станчев, Велико Търново, ул.
Христо Ботев 2А, ет. 4; Калоян Пламенов Кумчев
чрез адвокат Кирил Станчев, Велико Търново, ул.
Христо Ботев 2А, ет. 4, срещу Пламен Иванов
Кумчев чрез адвокат Пламен Пенков, Велико
Търново, ул. Цанко Церковски 39, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 2062/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
530/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Националната потребителна кооперация
на слепите в България чрез адвокат Елена Петрова
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Михайлова-Ненова, Варна, ул. Братя Шкорпил 12,
срещу „Феста холдинг“ – АД, чрез адвокат Ангел
Донов, Варна, ул. Радко Димитриев 7.
Първо гражданско отделение, 2296/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1249/2012 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Димитринка Павлова Димитрова чрез адвокат Маринела Дочева, Плевен,
ул. Св. св. Кирил и Методий 6, срещу Ивайло
Петров Ценкулов чрез адвокат Мая Янкова, Велико Търново, ул. Васил Левски 29, вх. В, ет. 2;
Иван Павлов Димитров, Горна Митрополия, ул.
Георги Димитров 14; Надка Христова Ценкулова чрез адвокат Ивайло Ценкулов, Плевен, ул.
Бъкстон 1; Божидар Александров Мачев, Плевен,
ул. Серес 12, вх. А, ет. 3, ап. 7; „Райфайзенбанк“
(България)“ – АД, клон Плевен, пл. Възраждане 6;
държавата чрез министъра на финансите, София,
ул. Г. С. Раковски 102.
Първо гражданско отделение, 2415/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
152/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Варбел“ – ЕООД, с управител Александър Весков Йорданов чрез адвокат Боян Илиев
Жеков, София, ул. П. Парчевич 27, срещу „Даяна
67“ – ЕООД (в несъстоятелност), синдик Ганка
Янева Кольовска чрез адвокат Иван Красимиров
Кръстев, Варна, бул. Осми приморски полк 57А.
Първо гражданско отделение, 3511/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
822/2012 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Гергана Борисова Капарова чрез адвокат
Екатерина Вададжийска, Самоков, ул. Македония 34А, ет. 2, офис 201; Снежана Любомирова
Мишева чрез адвокат Екатерина Вададжийска,
Самоков, ул. Македония 34А, ет. 2, офис 201,
срещу Любка Георгиева Терзийска чрез адвокат
Пламен Механджийски, Самоков, ул. Отец Паисий 2; Виолета Георгиева Ненкова чрез адвокат
Пламен Механджийски, София, ул. Отец Паисий
2; Гинка Борисова Велева чрез адвокат Пламен
Механджийски, Самоков, ул. Отец Паисий 2;
Георги Борисов Георгиев чрез адвокат Пламен
Механджийски, Самоков, ул. Отец Паисий 2; Виолетка Георгиева Сотирова, Самоков, ул. Търговска
34; Любомира Георгиева Любомирова, Самоков,
ул. Булаир 69А; Елена Иванова Войнова, Самоков,
ж.к. Езерото, ул. Христо Йовевич, бл. 3, вх. А,
ет. 2; Амелия Иванова Кашъмова, Самоков, ж.к.
Самоково, бл. 14, ет. 5, ап. 13.
Първо гражданско отделение, 3571/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
285/2011 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Красимира Стоянова Костова чрез
адвокат Пенка Кръчмарова-Бозукова, Пловдив, ул.
Княз Александър І № 9, срещу Неделчо Въндев
Железчев чрез адвокат Юрий Янков, Сливен,
ул. Макгахан 4; Катя Йорданова Железчева чрез
адвокат Юрий Янков, Сливен, ул. Макгахан 4.
НА 3.10.2013 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1251/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4360/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Политика Днес“ – ЕООД, чрез адвокат Александър Параскевов Ангелов, София,
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ул. Христо Белчев 29, вх. А, ет. 4; Сашо Георгиев
Дончев чрез адвокат Мария Атанасова Даскалова,
София, ул. Цар Самуил 20, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1413/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1166/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Териториално поделение на Националния осигурителен институт, Районно управление
„Социално осигуряване“ – Пловдив, ул. Любен
Каравелов 7, срещу Георги Рангелов Добрев чрез
адвокат Илина Обретенова, Пловдив, ул. Стефан
Веркович 3, ет. 3, офис 1.
Трето гражданско отделение, 1437/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
943/2012 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Община Горна Оряховица, пл. Георги
Измирлиев 5, срещу Диана Тенева Момчева чрез
адвокат Христинка Вишева, Велико Търново, ул.
Възрожденска 19.
Трето гражданско отделение, 1848/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
516/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Община Варна, бул. Осми приморски
полк 43, срещу Неделчо Костадинов Неделчев чрез
адвокат Мартина Петрова, Варна, ул. Панайот
Волов 18, ет. 1, офис 1.
НА 7.10.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2591/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
598/2012 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Асен Милев Райков чрез адвокат
Иван Иванов, Своге, ул. Александър Вутимски
5, бл. 1, ет. 1, ап. 2, срещу Райка Милева Данкова чрез адвокат Здравка Николова, Своге, ул.
Александър Вутимски 7.
Второ гражданско отделение, 2961/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
874/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Йорданка Русева Димитрова, Русе, бул.
Липник 61А, срещу Сийка Проданова Проданова
чрез адвокат Румяна Костова, Русе, ул. Кирил
Старцев 12; Антон Антонов Костадинов, Русе,
бул. Липник 61А.
НА 8.10.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 524/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1714/2011 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Соня Едварт Каспарян чрез адвокат Люба
Шанкова, Варна, ул. Мусала 2, ет. 2, ап. 6; Теменужка Костова Станева чрез адвокат Валентин
Василев, Варна, ул. Авксентий Велешки 14, ет. 2;
Росица Иванова Милчева чрез адвокат Валентин
Василев, Варна, ул. Авксентий Велешки 14, ет. 2;
Веселин Петров Станев, Варна, бул. Княз Борис
Първи 109, ет. 9, ап. 33.
Първо гражданско отделение, 787/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
207/2012 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Варимпекс“ – ООД, чрез адвокат
Николай Станчев, Варна, ул. Хан Крум 23, срещу
Националния осигурителен институт чрез адвокат
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Ангел Донов, Варна, ул. Радко Димитриев 7, и
трета страна „Радомир – Метали“ – АД, Людмил
Исакиев Александров, Радомир, област Перник.
Първо гражданско отделение, 60/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2466/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иванка Костадинова Арнаутска-Николова чрез адвокат Светослав Лазаров, София,
ул. Бузлуджа 3 – 5, ет. 4, ап. 10; Цветанка Атанасова Илкова чрез адвокат Светослав Лазаров,
София, ул. Бузлуджа 3 – 5, ет. 4, ап. 10; Даниела
Николова Стефанова чрез адвокат Светослав
Лазаров, София, ул. Бузлуджа 3 – 5, ет. 4, ап. 10;
Константин Николов Илков чрез адвокат Светослав Лазаров, София, ул. Бузлуджа 3 – 5, ет. 4,
ап. 10; Стоилка Дамянова Илкова чрез адвокат
Светослав Лазаров, София, ул. Бузлуджа 3 – 5,
ет. 4, ап. 10; Надежда Дамянова Младенова чрез
адвокат Светослав Лазаров, София, ул. Бузлуджа
3 – 5, ет. 4, ап. 10; Гергина Дамянова Илкова чрез
адвокат Светослав Лазаров, София, ул. Бузлуджа
3 – 5, ет. 4, ап. 10; Илийчо Станоев Илков чрез
адвокат Светослав Лазаров, София, ул. Бузлуджа
3 – 5, ет. 4, ап. 10; Венетка Станойчева ИлковаЗлатина чрез адвокат Светослав Лазаров, София,
ул. Бузлуджа 3 – 5, ет. 4, ап. 10, срещу Цветанка
Радойкова Георгиева чрез адвокат Йосиф Герон,
София, ул. Будапеща 32; Маргарита Тодорова
Георгиева чрез адвокат Йосиф Герон, София,
ул. Будапеща 32; Марин Деянов Маринов чрез
адвокат Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32;
Нели Деянова Цветкова чрез адвокат Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32; Славена Милушева
Александрова чрез адвокат Йосиф Герон, София,
ул. Будапеща 32; Симеон Милушев Венков чрез
адвокат Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32;
Маргарита Стилянова Тошева чрез адвокат Йосиф
Герон, София, ул. Будапеща 32; Васил Стилянов
Николов чрез адвокат Йосиф Герон, София, ул.
Будапеща 32.
Първо гражданско отделение, 3777/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
22/2013 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Катя Димитрова Георгиева чрез
адвокат Вера Соколова, Дупница, ул. Дора Габе
3, срещу Георги Симеонов Георгиев чрез адвокат
Здравко Василев, Дупница, ул. Солун 1, ет. 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2131/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
536/2012 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Костадин Петров Караангелов, Петрич, област Благоевград, ул. България 2, ап. 8,
срещу Мария Илиева Караангелова, Петрич, област Благоевград, ул. Александър Стамболийски
3; Василка Петрова Стойкова, Петрич, област
Благоевград, ул. Христо Чернопеев 38; Любомира
Огнянова Караангелова, Петрич, област Благоевград, ул. Ал. Стамболийски 3; Надежда Огнянова
Караангелова, Петрич, област Благоевград, ул.
Александър Стамболийски 3.
Второ гражданско отделение, 2209/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
612/2012 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Министерството на отбраната, София, ул.
Дякон Игнатий 3, срещу Ани Цветкова Захариева
чрез адвокат Иво Искрев, София, ул. Константин
Игнатов 2А, вх. А, ет. 1, ап. 1; Анета Димитрова
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Симова чрез адвокат Десислава Христова Христова, Брезник, ул. Д-р Йордан Стефанов, бл. 5,
вх. Б, ап. 1; Александър Димитров Симов чрез
адвокат Михаил Неврокопски, София, ул. Карнеги
2, ет. 5, ап. 5.
Второ гражданско отделение, 2324/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6584/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Боян Георгиев Гусийски, София, кв.
Орландовци, ул. Тайга 9Г; Александър Георгиев
Гусийски, София, кв. Орландовци, ул. Тайга 9Г,
срещу Сашо Георгиев Серафимов чрез адвокат
Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32; Теодора
Радкова Стоева, София, ж.к. Красна поляна І част,
бл. 13, ет. 5, ап. 21; Светозар Радков Стоев, София,
ж.к. Красна поляна І част, бл. 13, ет. 5, ап. 21.
Второ гражданско отделение, 2545/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3089/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Лилия Атанасова Ковачева чрез
адвокат Орлин Денков, София, ул. Алабин 56,
ет. 4; Богданка А лександрова Лазарова чрез
адвокат Орлин Денков, София, ул. Алабин 56,
ет. 4; Борис Петров Тодоров чрез адвокат Орлин
Денков, София, ул. Алабин 56, ет. 4; Маргарита
Павлова Тодорова чрез адвокат Орлин Денков,
София, ул. Алабин 56, ет. 4; Мирослава Кирилова
Тодорова чрез адвокат Орлин Денков, София, ул.
Алабин 56, ет. 4; Румен Кирилов Тодоров чрез
адвокат Орлин Денков, София, ул. Алабин 56,
ет. 4; Верка Александрова Райшер чрез адвокат
Орлин Денков, София, ул. Алабин 56, ет. 4; Надежда Александрова Маркова чрез адвокат Орлин
Денков, София, ул. Алабин 56, ет. 4; Елеонора
Карамфилова Кожухарова чрез адвокат Орлин
Денков, София, ул. Алабин 56, ет. 4; Виолета
Славчева Тодорова-Петрова чрез адвокат Орлин
Денков, София, ул. Алабин 56, ет. 4; Атанас Тодоров Ковачев чрез адвокат Орлин Денков, София,
ул. Алабин 56, ет. 4, срещу Михаил Петров Якимов чрез адвокат Валентин Димитров Калчев,
София, ж.к. Славия, бл. 33, вх. А, ап. 9, и трета
страна държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул.
Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.
Второ гражданско отделение, 2809/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14092/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Юлияна Петрова Илиева чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София, ул. Стефан
Караджа 12-Г; Ана Бориславова Трендафилова
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София, ул.
Стефан Караджа 12-Г; Петър Бориславов Трендафилов чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Стефан Караджа 12-Г, срещу Румяна
Тодорова Балджиева – едноличен търговец с фирма ЕТ „Хотел – Балджиева – Румяна Балджиева“
чрез адвокат Георги Ангелов Стоянов, София, ул.
Любен Каравелов 5, партер.
Второ гражданско отделение, 3207/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2066/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Атанас Иванов Гърков чрез адвокат
Людмила Котрукова, Асеновград, област Пловдив
окръг, ул. Цар Иван Асен Втори 7; Марийка Николова Гъркова чрез адвокат Людмила Котрукова,
Асеновград, област Пловдив окръг, ул. Цар Иван
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Асен Втори 7, срещу Васил Апостолов Стефанов
чрез адвокат Илия Къдрински, Асеновград, ул.
Цар Иван Асен Втори 20А.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 973/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
149/2012 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Военно окръжие – Русе, ул. Княжеска 8; Галина Иванова Георгиева чрез адвокат
Димитър Стойчев Димитров, Търговище, ул.
Стефан Караджа 2.
Четвърто гражданско отделение, 1109/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
140/2012 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност – Териториална
дирекция – Ловеч, ул. Търговска 24, дом Преслав,
стая 206, срещу Дамян Ценков Караманов чрез
адвокат Димитър Статев, Несебър, област Бургас, ул. Еделвайс 44; Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, и страна Галина
Митева Славова чрез адвокат Димитър Статев,
Несебър, област Бургас, ул. Еделвайс 44.
Четвърто гражданско отделение, 1280/2012,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3225/2011 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност,
София, бул. Княз Дондуков 9, ет. 5, срещу Огнян
Йорданов Георгиев, Ихтиман, област София, ул.
Мъти вир 19; Генчо Огнянов Георгиев, Ихтиман,
област София, ул. Мъти вир 19; Валентин Огнянов
Георгиев, Ихтиман, област София, ул. Мъти вир
19, и контролираща страна Върховна касационна
прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 124/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
380/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Григор Генчев Генчев чрез адвокат
Антонина Цочева, Карлово, област Пловдив,
ул. Васил Левски 8, срещу Държавно горско
стопанство – с. Розино, с правоприемник Южноцентрално държавно предприятие с управител
Ботьо Арабаджиев, представлявано от директора
Слави Богутев, с. Розино, община Карлово, област
Пловдив, ул. Хр. Ботев 59.
Четвърто гражданско отделение, 1301/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13136/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иванка Асенова Тодорова чрез адвокат Валентин Бенатов, София, ул. Цар Асен 25,
срещу Екатерина Иванова Иванова чрез адвокат
Светослав Танчовски, София, ул. Алабин 52, ет. 2.
НА 9.10.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2647/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4557/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ЗУМК Кремиковци“ – АД, чрез
адвокат Николай Желев, София, ул. Инж. Георги
Белов 1, срещу „Промишлено строителство – холдинг“ – ЕАД, София, ул. Камен Андреев 24.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1379/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
258/2012 по описа на Окръжен съд Сливен, по-
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дадена от Иван Крумов Табаков чрез адвокат
Диньо Тенев Бозаджиев, София, ул. Добруджа
15, ет. 1, ап. 1, срещу Венцеслава Иванова Маринова чрез адвокат Виолета Стоилова, Сливен,
ул. Раковски 9; Крум Иванов Табаков, Сливен,
бул. Цар Симеон, бл. 13, ап. 18.
Четвърто гражданско отделение, 20/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
679/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Росен Борисов Русев, Русе, ул. Борисова 67,
вх. 1, ет. 3, ап. 8, срещу „Локитран“ – ЕООД,
Русе, ул. Мелник 3.
Четвърто гражданско отделение, 121/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
454/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Антон Меримов Иванов, с. Габер,
област София, срещу Велин Димитров Велинов,
София, ж.к. Сухата река, бл. 108, вх. А, ет. 3, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение, 4097/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 28/2013 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Иванина Стефанова Гайдова
чрез адвокат Пламен Петков, Шумен, ул. Добри
Войников 9 – 13, кантора 26; Прокуратура на
Република България, София, бул. Витоша 2,
срещу Катерина Пламенова Колева чрез адвокат
Мариела Руменова Стаменова, Шумен, ул. Добри
Войников 9 – 13.
НА 10.10.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3513/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
785/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Георги Димитров Сотиров чрез адвокат
Красимира Стефанова, Варна, ул. Котел 4; Йорданка Димитрова Плохих, Варна, ул. Баучер 1,
вх. Б, ап. 31, срещу Анка Сидерова Георгиева чрез
адвокат Фанка Димитрова, Варна, бул. Съборни
23; Донка Сидерова Кирова чрез адвокат Фанка
Димитрова, Варна, бул. Съборни 23; Марийка
Иванова Гу нчева чрез адвокат Димитринка
Костелянчик, Варна, бул. Владислав Варненчик
21, ет. 2, ап. 4; Радосвета Кирилова Гунчева чрез
адвокат Димитринка Костелянчик, Варна, бул.
Владислав Варненчик 21, ет. 2, ап. 4; Михаил
Кирилов Гунчев чрез адвокат Димитринка Костелянчик, Варна, бул. Владислав Варненчик 21,
ет. 2, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 3701/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2316/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Илия Борисов Петров чрез адвокат
Крум Василев Георгиев, Пловдив, ул. Сливница 6,
ет. 5, офис А 9, срещу Златка Димитрова Петрова
чрез адвокат Веска Дункова, Асеновград, ул. Цар
Иван Асен ІІ № 9в; Мария Борисова Кюпова,
Пловдив, ул. Янко Сакъзов 65, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 805/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
851/2011 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Радка Ангелова Стоянова чрез адвокат
Симеонка Манова, Кюстендил, ул. Цар Осво-
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бодител 64, ет. 2, срещу Димитринка Видинова
Лазарова чрез пълномощник Красимир Петков
Руев, Кюстендил, ул. Неофит Рилски 4, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1272/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
142/2012 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу Хасан Осман
Ахмед чрез адвокат Стоян Петров, Бургас, ул.
Патриарх Евтимий 67.
Четвърто гражданско отделение, 69/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
793/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Младена Любенова Върбанова чрез адвокат
Павлина Иванова, Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2,
срещу „Туристическа информация и регистрация
(ТИР)“ – АД, чрез адвокат Димитър Стефанов
Стефанов, Русе, ул. Борисова 8, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 108/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
615/2012 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Кметство с. Крива бара чрез адвокат
Димитър Върганов, Враца, ул. Мито Цветков 2,
кантора 13, срещу Кристиян Иванов Костов чрез
адвокат Милена Николаева Вутова, Враца, ул.
Никола Войводов 1.
Четвърто гражданско отделение, 1220/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
319/2012 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Златка Русева Маринова, Хасково, ул.
Славянска 34, ет. 3, ап. 5, срещу Община Хасково,
пл. Общински 1.
Четвърто гражданско отделение, 2181/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
622/2012 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Иван Митков Друмев чрез адвокат
Кирил Цуцов, Сливен, Панайот Хитов 5, ет. 2,
срещу Тодорка Георгиева Димитрова чрез адвокат
Владимир Христов Михайлов, Нова Загора, ул.
Народни будители 7, и страна дирекция „Социално подпомагане“ – Сливен, ул. Попска (Никола
Ботушев) 11.
НА 10.10.2013 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1246/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1345/2012 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК“ чрез
адвокат Даниел Минов, София, бул. Александър
Стамболийски 26, партер, срещу Валентина Георгиева Иванова чрез адвокат Светозар Бялков,
Ловеч, ж.к. Младост, бл. 307, вх. Е, ап. 10.
Трето гражданско отделение, 1775/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
713/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество – Териториална дирекция – Хасково, чрез процесуален представител
Костадинка Дойчева Налбантова – гл. инспектор-юрист, Хасково, ул. Сан Стефано 3, ет. 4,
стая 405, срещу Ангел Дончев Трендафилов чрез
адвокат Антон Георгиев Георгиев, Свиленград,
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област Хасково, ул. Георги Скрижовски 1, ет. 2,
офис 7; Дел я А нгелова А нгова, с. Иваново,
област Хасково, община Харманли, и страна
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 2272/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
387/2012 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Николай Стефанов Георгиев чрез
адвокат Албена Петрова Стоянова, Варна, ул. Поп
Харитон 28, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 2354/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3496/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Неделчо Димитров Бечев чрез адвокат Евелина Божикова, Пловдив, ул. Парчевич 2,
офис 302, срещу „МЗ Брезово“ – АД, чрез адвокат
Антон Владимиров Серкеджиев, София, ул. Коста
Лулчев, 10, вх. 1, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 3079/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7/2013 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Община Якимово чрез адвокат Янко
Янков, София, ул. Цар Асен 11, ет. 2, кантора 11,
срещу Мариана Георгиева Иванова чрез адвокат
Светлана Нейкова, София, ул. 20-и април 19.
Трето гражданско отделение, 3345/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
479/2012 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Енчо Стоянов Илийков, Ловеч, ул. Александър
Стамболийски 26, вх. А, ап. 4, срещу Валентин
Петков Вълов, с. Микре, област Ловеч, община
Угърчин, ул. Васил Героя 17.
Трето гражданско отделение, 4861/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
по описа на Висшия адвокатски съвет, подадена
от Кирил Иванов Праматарски, Благоевград,
ж.к. Еленово, бл. 14, вх. Б, ап. 21, срещу Висш
адвокатски съвет, София, бул. Тодор Александров
137, ет. 2 и 3, и страна Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
НА 14.10.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3790/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
20/2013 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Сиво Петров Сивов чрез адвокат Георги
Мавродиев, Сливен, ул. Граф Игнатиев 8, офис
5; Елена Иванова Петрова чрез адвокат Георги
Мавродиев, Сливен, ул. Граф Игнатиев 8, офис
5; Милен Иванов Петров чрез адвокат Георги
Мавродиев, Сливен, ул. Граф Игнатиев 8, офис
5; Станка Динева Василева чрез адвокат Георги
Мавродиев, Сливен, ул. Граф Игнатиев 8, офис
5, срещу Анна Иванова Сивова чрез адвокат Марияна Михайлова, Нова Загора, хотел „Яница“,
офис 106; Стефка Петрова Сивова, с. Караново,
област Сливен, ул. Митко Палаузов 8; Гергана
Сивова Динева, с. Караново, област Сливен, ул.
Митко Палаузов 8; Даниела Сивова Пешева,
с. Караново, област Сливен, ул. Митко Палаузов
8; Мария Петкова Николова, с. Караново, област
Сливен, ул. Митко Палаузов 8; Светла Николова
Николова, Стара Загора, бул. Славянска 6, вх. Б,
ет. 4, ап. 42.
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Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 13/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
746/2012 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Танушка Христова Коцева чрез
адвокат Валентин Карабойчев, Пазарджик, ул.
Цар Самуил 28; Георги Костадинов Коцев чрез
адвокат Валентин Карабойчев, Пазарджик, ул.
Цар Самуил 28, кантора 13, срещу Община Пазарджик, бул. България 2.
Трето гражданско отделение, 1296/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2413/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Авиоотряд 28“ чрез адвокат Валентина
Георгиева, София, ул. Стрешер 6, ет. 3, ап. 4-А,
срещу Николай Славов Колев чрез адвокат Светлана Нейкова, София, ул. 20-и април 19, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 2161/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
286/2012 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Стефан Господинов Господинов чрез
адвокат Александър Кашъмов, София, бул. Васил
Левски 69, ет. 2, срещу „Седмицата“ – ЕООД, чрез
процесуален представител Незабравка Христова,
Силистра, ул. Седми септември 19, вх. В, ет. 2,
ап. 5.
Трето гражданско отделение, 2216/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1412/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Силвия Емилова Митева, София,
ж.к. Света Троица, бл. 297, ет. 16, ап. 56, срещу
Таня Дончева Стойнова чрез адвокат Живомир
Чешмеджиев, София, ул. Доспат 13; Боян Славчев
Стойнов чрез адвокат Живомир Чешмеджиев,
София, ул. Доспат 13.
Трето гражданско отделение, 2759/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
846/2012 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от „Централна кооперативна банка“ – АД, чрез
адвокат Лилия Василева, Враца, ул. Димитраки
Хаджитошев 19, срещу Даниел Данчев Ганчев
чрез адвокат Светла Генова, Враца, ул. Лукашов
10, ет. 3, офис 311.
Трето гражданско отделение, 3198/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2464/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от Живко Георгиев Господинов чрез адвокат
Константин Перпелиев, София, ул. Цар Асен 7Б,
срещу Министерството на правосъдието – Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“, София,
бул. Генерал Николай Столетов 21.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1199/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10738/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул. Г.
С. Раковски 47, срещу Олег Кирилов Павлов чрез
адвокат Димитър Терзиев, София, ул. Веслец 49,
вх. 3, ап. 40.
Четвърто гражданско отделение, 1241/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
912/2012 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД,
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София, ул. Иван Вазов 3, срещу Васко Христов
Иванов чрез адвокат Евгения Рачева, гр. Левски,
ул. П. К. Яворов 1.
Четвърто гражданско отделение, 1269/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7423/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Христо Петров Илчев чрез адвокат
Венета Тенева, София, ул. Пиротска 9, ет. 4, офис
6, срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Столична дирекция на
вътрешните работи, София, ул. Антим І № 5.
Четвърто гражданско отделение, 1369/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1800/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Димитър Пенчев Генчев чрез адвокат Росица Попова, Пловдив, ул. Капитан Райчо
56, ТЦ Гранд, ет. 3, офис 3 – 7; Райна Ангелова
Манджукова чрез адвокат Иван Колев, Пловдив,
ул. Четвърти януари 36, ет. 6, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 1412/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
по описа на Висшия адвокатски съвет, подадена
от Силвия Георгиева Славева, София, бул. Витоша 104, ет. 3, ап. 14, срещу Висшия адвокатски
съвет, София, ул. Цар Калоян 1А.
Четвърто гражданско отделение, 2713/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
566/2012 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Община Бойница чрез адвокат Елисавета
Станкулова, Видин, ул. Търговска 5, ет. 2, срещу
Свободанка Николова Костова чрез адвокат Васил
Бенов, Видин, ул. Княз Александър Батенберг
1, партер.
Четвърто гражданско отделение, 3147/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12642/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул. Г. С.
Раковски 47, срещу Венцислав Пенев Димитров
чрез адвокат Александър Кашъмов, София, бул.
Васил Левски 69, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 3382/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8/2012 по описа на Камарата на частните съдебни
изпълнители, подадена от частен съдебен изпълнител Николай Желязков Желев чрез адвокат Мая
Антонова, София, бул. Васил Левски 38, срещу
Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4; министъра
на правосъдието, София, ул. Славянска 1.
Четвърто гражданско отделение, 3697/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3712/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мариан Валериев Иванов чрез адвокат Стоян Маджаров, София, ул. Денкоглу 11,
ет. 1, ап. 8, срещу Петя Георгиева Гълъбова чрез
адвокат Йордан Киров, София, ул. Ангиста, бл. 2,
ет. 1, ап. 2, и страна ДСП „Красно село“, София,
ул. Ами Буе 79.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 333/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14820/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Владимир Николов Зарев чрез адвокат
Атанас Нучев, София, ул. Леге 10, срещу Марияна
Иванова Николова чрез адвокат Атанас Гергов,
София, ул. Бистрица 9, ет. 2, офис 4; Златин Пен-
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чев Янев чрез адвокат Атанас Гергов, София, ул.
Бистрица 9, ет. 2, офис 4, и страна ЗАД „Булстрад
Виена Иншурънс груп“, София, пл. Позитано 5;
Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, ж.к.
Братя Миладинови, бл. 42.
Първо търговско отделение, 403/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
604/2011 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от ЕТ Николай Маринов Неделчев с
фирма „Николай Неделчев“, гр. Велики Преслав,
ул. Втора 2, срещу Държавен фонд „Земеделие“,
София, бул. Цар Борис Трети 136.
Първо търговско отделение, 422/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1745/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Любомир Трифонов Първанов, София, ж.к. Левски-Г, бл. 33, вх. А, ап. 25, срещу
„Лапис“ – ЕООД, с управител Веселка Иванова
Рангелова, София, ж.к. Дървеница, бл. 18А, вх. Б,
ап. 6; Мартин Йорданов Стаменков чрез адвокат
Мария Бойкинова, София, ул. Лавеле 16, стая 506.
Първо търговско отделение, 1041/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
303/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Арос“ – ЕООД, с управител Йордан
Йорданов Панчев, Разград, бул. България 17, вх. А,
ап. 1, срещу „Томаза“ – ООД, чрез адвокат Жоро
Чобанов, Разград, бул. България 13.
НА 14.10.2013 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2598/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3881/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Желязко Тодоров Фотев чрез адвокат
Иван Сотиров, София, пл. Македония 1, ет. 8, стая
13, срещу Националния осигурителен институт,
София, бул. Александър Стамболийски 62 – 64.
Четвърто гражданско отделение, 2733/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2018/2012 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Екмон“ – ЕООД, София,
ул. Цар Симеон 79, срещу Столична община,
район „Възраждане“, София, бул. Александър
Стамболийски 62.
Четвърто гражданско отделение, 2833/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
773/2012 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Радослава Георгиева Маринова чрез
адвокат Тодорка Ангелова, София, ул. Позитано
7, ет. 2, офис 5 – 6, срещу „Лидл България ЕООД
Енд Ко.“ – КД, с. Равно поле, община Елин Пелин, ул. Трети март 1.
Четвърто гражданско отделение, 3868/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
83/2013 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Рени Лазарова Хаджийска, Плевен, ул.
Георги Бенковски 15, ап. 4, срещу Професионална
гимназия по туризъм, Плевен, ж.к. Сторгозия 100.
НА 15.10.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 30/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1069/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от държавата, представлявана от минис-
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търа на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19,
срещу „Устра Холдинг“ – АД, представлявано
от изпълнителния директор Валери Николов
Хаджийски, Кърджали, ул. Сан Стефано 22.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2083/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
61/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Светлан Желязков Кръстев, Варна,
ул. Пловдив 3, ет. 5, ап. 9; Мирослав Божидаров
Аврамов, Варна, ул. Пловдив 3, ет. 5, ап. 9; Анна
Райчева Кръстева, Варна, ул. Пловдив 3, ет. 5,
ап. 9, срещу Станка Желева Йосифова, с. Аксаково, област Варна; Диана Желева Филипова
чрез адвокат Милко Тодоров Ризов, Варна, ул.
Любен Каравелов 19, подн. Б; Атанаска Стойчева
Мечева, с. Аксаково, област Варна, ул. Владислав
Варненчик 12; Стоян Стойчев Стоянов, с. Аксаково, област Варна, ул. Митко Палаузов 34;
Пенка Петрова Илиева, Варна, ул. Витко Хрис
тов 9; Ася Лукова Иванова, с. Герман, област
София 1; Иван Луков Иванов, София, ж.к. Гоце
Делчев 256, вх. В, ет. 8, ап. 72; Никола Манолов
Димитров, Варна, ул. Народни будители 17, вх. Б,
ет. 4, ап. 21; Иван Ламбов Стамов чрез особен
представител Веселин Савов Иванов, Варна, ул.
Бдин 11; Янка Иванова Стаменова, Варна, ул. Цар
Асен 4, вх. Б, ет. 2, ап. 8; Пенка Стойчева Александрова, Варна, ул. Свобода, бл. 18, вх. 2, ет. 5,
ап. 13; Димитър Александров Димитров, Варна,
ул. Свобода, бл. 18, вх. 2, ет. 5, ап. 13; Никола
Димитров Александров, София, кв. Банишора , ул.
Опълченска 92, вх. Г, ет. 7, ап. 44; Митко Иванов
Димитров, Варна, ул. Свобода 18, ет. 5, ап. 18;
Елена Иванова Ламбова, Варна, ул. Свобода 18,
ет. 5, ап. 18; Иван Стоянов Ламбов чрез особен
представител Веселин Савов Иванов, Варна, ул.
Бдин 11; Сияна Стоянова Вангелова, Варна, ул.
Отец Паисий 21А; Радка Ламбова Граматикова,
с. Аксаково, област Варна, ул. Боряна 1А; Богомил Георгиев Петков, Варна, ж.к. Чайка, бл. 8,
вх. А, ет. 6, ап. 18; Никола Димитров Николов,
Варна, ул. Пловдив 17; Кристиян Добромиров
Николов, Варна, ул. Дубровник 8, вх. Ж, ет. 2,
ап. 33; Катерина Георгиева Петрова, Варна, ул.
Страцимир 47; Георги Каменов Петров, Варна,
ул. Страцимир 47; Татяна Каменова Петрова,
Варна, ул. Петра 6, ет. 4, ап. 63; Димитър Стоянов Димитров, с. Аксаково, област Варна, ул.
Велико Димитров 45; Петър Димитров Стоянов,
с. Аксаково, област Варна, ул. Велико Димитров
45; Стоянка Димитрова Стоянова, с. Аксаково,
област Варна, ул. Велико Димитров 45; Светозар
Каменов Петров, Варна, ул. Цар Иван Страцимир
47; Златка Ангелова Илиева, Варна, ж.к. Св. Иван
Рилски 57, вх. Б, ет. 7, ап. 19; Стоян Ангелов
Георгиев, Варна, ж.к. Св. Иван Рилски 57, вх. Б,
ет. 7, ап. 20; Илия Ламбов Стамов, Варна, ул.
Подп. Калитин 28, ет. 5, ап. 53, и трета страна
Василка Петрова Гогова, Варна, ул. Отец Паисий
58, ет. 1, ап. 118.
Второ гражданско отделение, 2688/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2212/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Цветанка Стефанова Бояджиева
чрез адвокат Герчо Кандиларов, София, бул. Васил Левски 75, ет. 4, стая 423; Радка Недялкова
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Бояджиева чрез процесуален представител Нели
Любомирова Виодорова, София, ул. Цар Асен
2-Б, ет. 2; Румен Живков Бояджиев чрез адвокат Нели Виодорова, София, ул. Цар Асен 2-Б,
ет. 2; Стефан Спасов Бояджиев чрез процесуален
представител Райна Беловеждова, София, ул.
Аксаков 22, срещу Иванка Атанасова Тодорова
чрез процесуален представител Мая Стойчева
Златева, София, ул. Хан Аспарух 18; Елена Атанасова Бойчинова-Стайкова, София, ул. Шипка 12;
Евгения Атанасова Стоичкова, София, ул. Шипка
12; Надежда Стефанова Бояджиева, София, ул.
Загоре 1, и трета страна Анна Василева Пеева,
София, ул. Кракра 14; Албена Георгиева Банзарова, Плевен, ул. Иван Вазов 14, ет. 5, ап. 3; Тома
Николов Томов, София, ул. Гео Милев, бл. 45,
ет. 8, ап. 29; Ганка Томова Кирилова, София,
ул. Калиманци 35, вх. Д, ап. 71; Михаела Томова
Томова, София, ул. Гео Милев, бл. 45, ет. 8, ап. 29,
и страна Искра Василева Василева, София, ул.
Кракра 44; Васил Николов Банзаров, Плевен, ул.
Шипка 24, вх. Б, ет. 5, ап. 15.
Второ гражданско отделение, 2952/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
398/2012 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Маргарита Георгиева Станева чрез
адвокат Светла Банкова, Габрово, ул. Скобелевска
30, срещу Павлина Георгиева Илиева, Габрово,
ул. Видима 37, вх. Г, ет. 8, ап. 24.
Второ гражданско отделение, 3136/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
722/2011 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от „Кемет Електроникс България“ – ЕАД,
Кюстендил, ул. Цар Освободител 267; Министерството на отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3,
срещу Гълъбина Георгиева Велкова чрез адвокат
Красимир Петков Руев, Кюстендил, ул. Неофит
Рилски 4, подн. 2; Марика Георгиева Божилова
чрез адвокат Боян Борилов Цанков, София, бул.
Александър Стамболийски 38, офис 9, ет. 3.
Второ гражданско отделение, 3340/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
378/2012 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Желязко Динев Желязков, Стара Загора, ул. Никола Дечев 23 – къща, срещу Георги
Атанасов Дамянов, Стара Загора, ул. Никола Дечев
25; Илияна Стоянова Дамянова, Стара Загора, ул.
Никола Дечев 25; Евгени Стоянов Момчев, Стара
Загора, ул. Никола Дечев 25; Филка Господинова
Генова чрез адвокат Елена Нонева, Стара Загора,
ул. Граф Игнатиев 12, ет. 1; Вълчо Станчев Генов
чрез адвокат Елена Нонева, Стара Загора, ул.
Граф Игнатиев 12, ет. 1; Александра Димитрова
Апостолова чрез адвокат Елена Нонева, Стара
Загора, ул. Граф Игнатиев 12, ет. 1; Дончо Господинов Стойков чрез адвокат Елена Маргаритова
Нонева, Стара Загора, ул. Граф Николай Игнатиев
12, ет. 1; Петруша Митева Стойкова чрез адвокат
Елена Маргаритова Нонева, Стара Загора, ул.
Граф Николай Игнатиев 12, ет. 1; Вангел Иванов
Кръстев, Стара Загора, ул. Сава Силов 95, ет. 4,
ап. 12; Йовка Славова Кръстева, Стара Загора,
ул. Сава Силов 95, ап. 12, мансарда; Костадина
Иванова Цонева, Стара Загора, кв. Три чучура
50, вх. А, ет. 1, ап. 46.
Второ гражданско отделение, 3515/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3774/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
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подадена от Антония Бойкова Парушева чрез
адвокат Македони Бизов, София, ул. Алабин 33,
ет. 2, кантора 241, срещу Дело Спасов Спасов чрез
адвокат Мариана Минчева, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 21, ет. 4, офис 401; Мариета Ненова
Спасова, Пловдив, ул. Победа 50, вх. А, ет. 6,
ап. 18; Вера Христова Андрова-Апостолова чрез
адвокат Николай Иванов, Пловдив, бул. Шести
септември 152, ет. 1, офис 104; Николай Апостолов Иванов, Пловдив, ул. Шести септември 152,
ет. 1, офис 104.
Второ гражданско отделение, 3663/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1612/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Десислава Страхилова Темелакиева
чрез адвокат Борис Иванов, София, ул. Цар Асен
1, ет. 3, срещу Димитър Костадинов Миланов
чрез адвокат Красимира Янкова Георгиева, София, ул. Кърниградска 3, ет. 1, ап. 3; Светозар
Страхилов Божков чрез адвокат Румен Ташев
Марков, София, ул. Цар Асен 1, ет. 3.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1532/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3099/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Николай Савов Николов чрез адвокат Атанас
Друмев Атанасов, Варна, ул. Панайот Волов 18,
ет. 1, офис 1, срещу „Агропрестиж“ – ЕООД, чрез
адвокат Пламен Танев, Варна, бул. Владислав
Варненчик 16, ет. 1, ап. 3.
Трето гражданско отделение, 2531/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
941/2012 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Валери Ценов Обретенов чрез адвокат
Илия Николов Николов, Плевен, ул. Радецки
5, ет. 1, ап. 2, срещу „Ваптех“ – ЕООД, чрез
адвокат Кирил Деянов Пеловски, София, бул.
Цариградско шосе 17.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1363/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11390/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Анита Карлова Илчева чрез адвокат
Светлана Димитрова, София, ул. Деян Белишки,
бл. 4, ап. 24, срещу Стойчо Петров Илчев чрез
пълномощник Тошко Богданов Тенев, София, ул.
Цар Асен 52, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 1474/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
235/2012 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Районна потребителна кооперация
„Наркооп“ – гр. Дулово, област Силистра, ул.
Васил Левски 8, срещу Вельо Георгиев Михайлов,
с. Окорш, община Дулово, област Силистра, ул.
Никола Петков 18.
Четвърто гражданско отделение, 2188/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
475/2012 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Многопрофилна болница за активно
лечение „Д-р Братан Шукеров“ – АД, чрез адвокат
Стефан Хаджииванов, Смолян, ул. Бузлуджа 11,
Бизнес център Смолян, ет. 1, офис 1, срещу Радка
Минчева Грозданова чрез адвокат Елена Радева,
Смолян, бул. България 6.
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НА 16.10.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1784/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1028/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Апелативна прокуратура – София,
София, срещу Сийка Стоянова Кръстева, Пловдив, бул. Цар Борис ІІІ Обединител 54, партер;
Районен съд – Пловдив.
Трето гражданско отделение, 2221/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8265/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от Борислав Маринов Батюв чрез адвокат
Виктор Тодоров, София, ул. Проф. Н. Михайлов 7,
вх. Б, ап. 2, срещу Сметната палата на Република
България, София, ул. Екзарх Йосиф 37.
Трето гражданско отделение, 3055/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1/2013 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Веселка Петрова Андреева, Горна
Оряховица, ул. Ниш 49, срещу Държавно предприятие Национална компания „Железопътна
инфраструктура“, София, бул. Княгиня МарияЛуиза 110.
Трето гражданско отделение, 3640/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16921/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Красимир Георгиев Савчов чрез
адвокат Росица Илчова, София, ул. Цар Самуил
124, вх. А, ап. 16, срещу Агенция „Митници“,
София, ул. Г. С. Раковски 47.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1118/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
871/2011 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от „Кенвело България“ – ЕООД, представлявано от управителя Стефан Александров Башев,
София, пл. Позитано 2, Перформ Бизнес Център,
ет. 7, срещу Милен Стефанов Недев, Добрич, ж.к.
Добротица, бл. 36, вх. А, ет. 8.
Четвърто гражданско отделение, 62/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
834/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Русе,
ул. Добруджа 6, срещу Красимир Илиев Кяшев
чрез адвокат Александра Георгиева, Русе, ул.
Александровска 71.
НА 17.10.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 654/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
555/2011 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Лиляна Ненчева Дишева чрез адвокат
Георги Донков, Ботевград, пл. Саранск 5г, ет. 1,
срещу Веселина Микова Гурбова чрез адвокат
Зоя Бегелейска, Ботевград, ул. Севаст Огнян 2,
ет. 2; Цветана Атанасова Цветичова чрез адвокат
Зоя Бегелейска, Ботевград, ул. Севаст Огнян
2, ет. 2; Лазар Иванов Филипов чрез адвокат
Зоя Бегелейска, Ботевград, ул. Севаст Огнян
2, ет. 2; Цветана Иванова Митева чрез адвокат
Зоя Бегелейска, Ботевград, ул. Севаст Огнян 2,
ет. 2; Силвия Кирилова Иванова чрез адвокат
Зоя Бегелейска, Ботевград, ул. Севаст Огнян
2, ет. 2; Ивайло Кирилов Иванов чрез адвокат
Зоя Бегелейска, Ботевград, ул. Севаст Огнян 2,
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ет. 2; Василка Георгиева Иванова чрез адвокат
Зоя Бегелейска, Ботевград, ул. Севаст Огнян 2,
ет. 2; Любка Микова Димитрова чрез адвокат
Зоя Бегелейска, Ботевград, ул. Севаст Огнян 2,
ет. 2; Нели Георгиева Стефанова, Ботевград, ул.
Хаджи Димитър 12; Боян Георгиев Стефанов,
Ботевград, ул. Хаджи Димитър 12; Цветанка
Иванова Методиева, Нови хан, ул. Търнава 21;
Стефан Дишков Стефанов, Ботевград, ул. Хаджи
Димитър 12, ет. 3, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 14/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
760/2011 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Борислава Петрова Дзивева чрез адвокат Иглика Мишева, София, ул. Христо Белчев
22Б, ет. 1, ап. 1; Недялко Илиев Иробалиев чрез
адвокат Любен Перусанов, София, бул. Витоша
52, ет. 3, ап. 9, срещу Величка Кирилова Колева
чрез адвокат Таня Ванкова, Хасково, ул. Васил
Друмев 13, ет. 4, ап. 5; Евгени Господинов Колев
чрез адвокат Таня Ванкова, Хасково, ул. Васил
Друмев 13, ет. 4, ап. 5; Веселин Господинов Колев
чрез адвокат Таня Ванкова, Хасково, ул. Васил
Друмев 13, ет. 4, ап. 5; Сафет Искендер Кемил,
Хасково, ул. Зайчар 68; Севдие Тасим Кемил,
Хасково, ул. Зайчар 68.
Първо гражданско отделение, 1037/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
376/2012 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Добрин Димов Василев чрез адвокат
Марийка Димитрова Шопова-Панчева, Казанлък,
ул. Кирил и Методий 10; Васил Димов Василев
чрез адвокат Марийка Димитрова Шопова-Панчева, Казанлък, ул. Кирил и Методий 10, срещу
Лучиан Тодоров Келчев, Казанлък, ул. Капрони
12, вх. Б; Тодор Луков Келчев чрез адвокат Генчо
Иванов Нанев, Казанлък, ул. Александър Батенберг 43, офис 4.
Първо гражданско отделение, 3304/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
85/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от Светла Генчева Гогушева чрез адвокат
Владимир Попов, София, ул. Алабин 29, ет. 3,
кантора 2; Милка Генчева Димитрова чрез адвокат Владимир Попов, София, ул. Алабин 29, ет. 3,
кантора 2; Костадин Генчев Коцев чрез адвокат
Янко Симеонов, София, ул. Христо Белчев 45,
вх. А, ет. 1.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1148/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1246/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Красимир Христов Стайков чрез
адвокат Любка Здравкова, София, бул. Александър Стамболийски 96, партер, срещу Моника
Александрова Радева чрез адвокат П. Коцева,
София, бул. Витоша 40, ет. 5, ап. 10.
Трето гражданско отделение, 1299/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
891/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ – КД,
София, кв. Банишора, ул. Скопие 1А, срещу Мирослав Стефанов Абрашев чрез адвокат Надежда
Симеонова, Русе, ул. Муткурова 36, вх. А-3, ет. 2,
офис 14.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 796/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1421/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Димитър Иванов Пейков чрез адвокат
Пенка Славова Георгиева, Стара Загора, ул. Св.
Княз Борис І № 98, ап. 6, срещу Галя Петкова
Пейкова чрез адвокат Димитринка Петрунова,
Стара Загора, ул. Цар Калоян 46А, ет. 1, ап. 1;
Весела Светославова Пейкова със съгласието на
Галя Петкова Пейкова, като законен представител чрез адвокат Димитринка Петрунова, Стара
Загора, ул. Цар Калоян 46А, ет. 1, ап. 1; Даниел
Светославов Пейков чрез адвокат Димитринка
Петрунова, Стара Загора, ул. Цар Калоян 46А,
ет. 1, ап. 1; Виктор Светославов Пейков, Стара
Загора, ул. Св. Княз Борис 23.
Четвърто гражданско отделение, 1381/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
471/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Никола Събов Мусов чрез адвокат
Лилия Василева Попова, Пловдив, бул. Шести
септември 154, ет. 2, ап. 30, срещу Ангел Кръстев
Чобанов чрез адвокат Илиан Василев Стойчев,
Пловдив, ул. Четвърти януари 36, ет. 5; Мария
Събчева Чобанова чрез адвокат Илиан Василев
Стойчев, Пловдив, ул. Четвърти януари 36, ет. 5;
Петър Йорданов Стоянов чрез адвокат Христо
Мандалчев, Пловдив, ул. Четвърти януари 36,
ет. 5; Мина Богомилова Стоянова, Пловдив, ул.
Света Петка 14.
Четвърто гражданско отделение, 85/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9823/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „БТВ Медиа Груп“ – ЕАД, София,
район „Триадица“, пл. България 1, ет. 11, административна сграда на НДК, срещу Ралица Илиева
Дакова чрез адвокат Емил Радков Господинов,
София, ул. Хемус 37, вх. В, ет. 4, ап. 49.
Четвърто гражданско отделение, 92/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6201/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Стефан Методиев
Вълчанов чрез адвокат Константин Константинов
Карапетров, София, ул. Пиротска 9, ет. 4, кантора
2 – офис малък ЦУМ.
Четвърто гражданско отделение, 1209/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
928/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Община Димитровград, бул. Г. С.
Раковски 15, срещу Мина „Здравец“ – ЕАД (в
ликвидация), Димитровград, пл. България 4.
НА 21.10.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1698/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13332/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Биотрейд Клиникъл Рисърч“ – ЕООД,
чрез адвокат Георги Богданов, София, ж.к. Хладилника, ул. Кишинев 16Б, ет. 1, ап. 1, срещу
„Интер Керамикс“ – ЕООД, чрез адвокат Стоян
Господинов, София, ул. Александър Жендов 1,
ет. 6, ап. 38.
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Трето гражданско отделение, 2823/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12349/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Донка Дойчева Златева чрез адвокат Николай Свинаров, София, пл. Славейков
7 В, ет. 1, срещу „Кодак График Комюникейшънс“ – ЕАД, чрез адвокат Петя Добренова,
София, бул. Евлоги Георгиев 11, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 2982/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
497/2012 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от МБАЛ „Света Петка“ – АД, Видин, ул.
Цар Симеон Велики 119, срещу Борян Илиев
Калчев чрез адвокат Анжела Милева, Видин,
ул. Витоша 9.
Трето гражданско отделение, 3477/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
334/2013 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Кооперация „Галатея – Варна“ чрез адвокат
Никола Камбуров, Варна, ул. Цар Симеон І № 6а,
ет. 3, срещу Стоян Атанасов Чепъков, Варна, ул.
Свобода 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1063/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
501/2012 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от „Завод за хартия Белово“ – АД, Белово, срещу Иван Ангелов Илиев чрез адвокат
Тако Ангелов, Пазарджик, ул. Иван Вазов 12, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1357/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16080/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Национална електрическа компания“ – ЕАД, София, ул. Веслец 5, срещу Алекси
Дониев Алексиев чрез адвокат Адриана Банова,
София, ул. Позитано 8, ет. 2, кантора 203.
Четвърто гражданско отделение, 1514/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3330/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Галина Великова Петрова чрез адвокат
Анна Димитриева, Варна, ул. Радко Димитриев 7,
срещу Регионален инспекторат по образованието,
Варна, ул. Цар Симеон І № 32, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 4259/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4/2013 по описа на Камарата на частните съдебни
изпълнители, подадена от министъра на правосъдието, София, ул. Славянска 1, срещу Анелия
Минчева Василева, Перник, ул. Търговска, бл. 30,
ап. 2 , вх. А, и страна Съвета на Камарата на
частните съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4.
НА 21.10.2013 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1906/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12884/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Тодор Димитров Шопов, София, ул.
Нишава, бл. 120, вх. Б, ет. 4, ап. 34, срещу „Летище
София“ – ЕАД, София, бул. Христофор Колумб 1.
Четвърто гражданско отделение, 2788/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
701/2012 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Даниела Владимирова Паскалева чрез
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адвокат Снежка Иванова, Шумен, ул. Съединение
68, вх. 2, ап. 20, срещу „Лавена“ – АД, Шумен,
кв. Индустриален.
Четвърто гражданско отделение, 3003/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
39/2013 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Веселина Христова Чолакова чрез адвокат
Румяна Цветкова, Бургас, ул. Шейново 24, ет. 1,
срещу Професионална гимназия по туризъм „Иван
Вазов“, Слънчев бряг.
Четвърто гражданско отделение, 3037/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
26/2013 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Салих Мехмед Джихан чрез адвокат
Силвана Костадинова-Новоместска, Пазарджик,
ул. Петко Машев 9, Офис център 1, ет. 2, офис
11, срещу Регионална дирекция по горите – Пазарджик, ул. Александър Стамболийски 50.
Четвърто гражданско отделение, 3731/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
34/2013 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, Козлодуй, срещу
Светлозар Кирилов Митев чрез адвокат Елица
Орманова, Козлодуй, ж.к. 2, бл. 39, партер.
Четвърто гражданско отделение, 3766/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3711/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Георги Иванов Георгиев, Варна, ул. Калина
11, ет. 2, ап. 5, срещу „Параходство БМФ“ – АД,
Варна, бул. Приморски 1.
НА 21.10.2013 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо т ърговско отделение, 47/2012, по
касац ионна жалба срещу решението по гр. дело
735/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Аста Ич Ве Дъш Тиджарет лимитед
Шикер – Ти“, Република Турция, с управител Марин Георгиев Маринов, Хасково, бул. Съединение
67, срещу Борис Андонов Георгиев, Пловдив, ул.
Свети Климент 17, ет. 4, ап. 8.
Първо търговско отделение, 503/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
825/2011 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Виталина Сергеевна Шевелева чрез
адвокат Иван Атанасов Иванов, Свиленград, ул.
Г. Бенковски 15, срещу Радостин Василев Ксинифонов чрез адвокат Елена Георгиева Милева,
Свиленград, бул. България 57.
Първо търговско отделение, 664/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2894/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Васил Гюров Стоилов чрез адвокат
Елена Петрова, София, ул. Цар Асен 9а, ет. 1,
кантора 1, срещу Иван Георгиев Гюргаков, София,
ж.к. Младост 4, бл. 407, вх. 4, ет. 1, ап. 2.
Първо търговско отделение, 1091/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
578/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Българска телекомуникационна
компания“ – АД, чрез адвокат Николай Налбантов, София, ул. Кузман Шапкарев 4, ет. 1, срещу
Иван Петров Иванов, Сливен, кв. Сини камъни,
бл. 7, вх. Е, ап. 11.
Първо търговско отделение, 1128/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
428/2012 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от „ВТС Консултинг“ – ЕООД, с управител Владислав Страхилов чрез адвокат Милен
Георгиев, Перник, ул. Софийско шосе 31, срещу
Община Видин, пл. Бдинци 2.
НА 22.10.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 292/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8131/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Камелия Стефанова Дамянова чрез
адвокат Албена Янева, София, ул. Твърдишки проход 23, ет. 3, офис 12, срещу „Теди 2030“ – ЕООД,
чрез адвокат Донка Силянова, София, ул. Зайчар
116, вх. 1, ет. 4, ап. 6.
Трето гражданско отделение, 2966/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1274/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Радко Ангелов Ангелов, с. Красен, ул. Елин
Пелин 7, срещу Десислава Йорданова Найденова
чрез адвокат Иван Пенчев Иванов, Русе, ул. Александровска 87, ет. 2; и страна Дирекция „Социално
подпомагане“ – Русе, ул. Ангел Кънчев 1, ет. 7.
Трето гражданско отделение, 3267/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8/2013 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Атанас Василев Атанасов чрез адвокат Илияна
Димитрова, Ямбол, ул. Търговска 2, ет. 1, стая
5, срещу Таня Бонкова Даскалова, Стара Загора,
ул. Ген. Гурко, бл. 137, вх. В, ет. 8, ап. 95.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1190/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3888/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Йордана Давидкова Георгиева чрез
адвокат Екатерина Иванова, София, ул. Алабин
42, ет. 1; Цветан Наков Георгиев чрез адвокат
Екатерина Иванова, София, ул. Алабин 42, ет. 1,
срещу Мариян Христов Донов чрез адвокат Калина Славкова, София, ул. Крум Попов 10, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 76/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1188/2012 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Държавно ловно стопанство „Несебър“, Териториално поделение – Несебър, област
Бургас, ул. Дюните 21, срещу Симеон Христов
Новоселски, Несебър, област Бургас, ул. Хан
Крум 11, вх. Д, ет. 3, ап. 8.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 416/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
181/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Данлекс“ – ООД, София, бул. Цар Борис
Трети 430, срещу Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
София, ул. Дякон Игнатий 9.
Второ т ърг овско отде ление, 66/2012, по
касац ионна жалба срещу решението по гр. дело
2337/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Зоя Михайлова Асенова чрез адвокат Мариана Евтимова, Перник, ул. Черешово
топче 2; Венета Димитрова Асенова чрез адвокат
Марияна Евтимова, Перник, ул. Черешово топче
2; Евелина Димитрова Асенова чрез адвокат
Марияна Евтимова, Перник, ул. Черешово топче
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2, срещу Емил Стефанов Манов чрез адвокат
Георги Бакалов, София, бул. Княз Ал. Дондуков
11, ет. 6; „Премиер“ – ООД, чрез адвокат Анжела
Асенова, Перник, ул. Р. Даскалов 4/4.
Второ търговско отделение, 89/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр. дело
1965/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Николай Иванов Димкин чрез адвокат
Кирил Илиев Николов, София, бул. Македония
12, ет. 3, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул.
Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 108/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1437/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Йордан Димитров Трифонов чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. П. Хилендарски 33, офис 3, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД,
София, ул. Лавеле 19.
Второ търговско отделение, 310/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
821/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Застрахователна компания „Уника“ – АД, София, ул. Юнак 11 – 13, срещу Димка
Стефанова Атанасова чрез адвокат Петър Савов
Начков, Сливен, ул. Георги С. Раковски 1, ет. 1,
офис 1; Красимир Дончев Василев чрез адвокат
Петър Савов Начков, Сливен, ул. Георги С. Раковски 1, ет. 1, офис 1; Пламен Дончев Василев
със съгласието на майка си Димка Стефанова
Атанасова чрез адвокат Петър Савов Начков,
Сливен, ул. Георги С. Раковски 1, ет. 1, офис 1,
и страна Пламен Ангелов Йорданов, София, ж.к.
Слатина, ул. Христо Максимов 10, ап. 10.
Второ търговско отделение, 335/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3117/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Стоян Томов Василев, София, ж.к.
Красна поляна, бл. 223, вх. В, ет. 2, ап. 29, срещу
„Столичен автотранспорт“ – ЕАД, София, ул.
Житница 21; ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс
груп“, София, ул. Позитано 5; Румен Насков Свиленов, София, ж.к. Красна поляна, ул. Орлица,
бл. 31Б, вх. Б, ет. 16, ап. 157.
Второ търговско отделение, 350/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
427/2011 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от ЕТ Соня Петрова Бонева с фирма
„Фокус Интернационал“, Хасково, бул. България
136, срещу ЗАД „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2; Министерството на отбраната на
Република България, София, ул. Дякон Игнатий 3.
Второ търговско отделение, 695/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
716/2011 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Димитър Василев Курдов чрез адвокат Дарена Арамова, София, ул. Златен рог 22,
ет. 10, офис 26, срещу „Стария дъб – 97“ – ООД,
Търговище, хотел „Мизия“, стая 121.
Второ търговско отделение, 806/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
304/2011 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Община Царево, ул. Хан Аспарух
36, срещу Иванка Костова Костова чрез адвокат
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Александър Григоров Кръстанов, Бургас, Северна
промишлена зона, ул. Одрин 50, Зона за бизнес
„Аполо“, ет. 3, офис 19; и страна Василка Костова
Георгиева, Стара Загора, ул. Братя Жекови 86,
вх. Г, ет. 6, ап. 91.
Второ търговско отделение, 813/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2/2012
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
„Трейд Авал Лимитид“ чрез адвокат Владилен
Иванов Миланов, София, ул. Врабча 17А, ет. 1,
ап. 3, срещу „Жасмин – Агро“ – ЕООД (в несъстоятелност), чрез адвокат Нина Нейчева, София, бул.
Христо Ботев 3; „Жасмин ТК“ – АД, чрез адвокат
Ромил Златанов, София, ул. Стефан Караджа 2;
„Жасмин – Агро“ – ЕООД (в несъстоятелност),
чрез синдик Александър Георгиев Костадинов,
София, кв. Лагера, бл. 59, ет. 17, ап. 76.
Второ търговско отделение, 820/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
750/2011 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Дом Елит“ – ООД, чрез адвокат Петър
Петров Владов, Варна, ул. Радецки 13, ет. 2, ателие
2, срещу „Днепр“ – ООД, чрез адвокат Детелина
Петрова, Бургас, ул. Сливница 31, и трета страна
„ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, чрез адвокат
Биляна Николаева Димитрова, Варна, ул. Братя
Миладинови 30, и страна ЕТ Радослава Димитрова Яломова с фирма „Мартини – М – Радослава
Димитрова“ чрез адвокат Веселин Димов Панов,
Варна, бул. Христо Смирненски, бл. 81, ет. 2, ап. 7.
Второ търговско отделение, 852/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3164/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Лесоимпекс“ – АД, чрез адвокат
Никола Кирилов Аргиров, София, бул. Черни връх
9, ет. 3, ап. 8, срещу ЕТ Петър Николов Додов с
фирма „Петър Додов – Десон 91“ чрез адвокат
Петър Денчев Знеполски, София, ул. Сан Стефано
17, партер; „Застрахователно дружество Евроинс“ –
АД, София, бул. Христофор Колумб 43.
Второ търговско отделение, 870/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1969/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Елка Иванова Бунтова чрез адвокат
Кирил Илиев Николов, София, бул. Македония
12, ет. 3, срещу „Дженерали застраховане“ – АД,
София, бул. Княз Дондуков 68.
НА 22.10.2013 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 729/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10468/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „АМЗ Интернешънъл“ – ООД, чрез
адвокат Генади Маринов Дишев, София, бул.
Княз Борис І № 99, ет. 3, срещу „Интертайм Континентал“ – АД, чрез адвокат Пламена Илиева
Стоянова, София, ул. Христо Белчев 43, партер.
Второ търговско отделение, 511/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3051/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Ханзе яхт клуб“ – сдружение с
нестопанска цел с председател Стамен Чолаков,
Бургас, ул. Рилска 1, срещу Българската федерация
по ветроходство, София, ул. Владайска 49, ет. 1.
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НА 23.10.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2141/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
122/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от Лъчезар Николов Мицев чрез адвокат
Силвия Цветкова, София, бул. Васил Левски 41,
ет. 2, срещу Александър Петров Кинев чрез адвокат
Цветелина Петкова, София, ул. Цар Асен 61, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 2214/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2890/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от сдружение „Съюз на учените в България“
чрез адвокат Владимир Данев, Варна, ул. Страхил
войвода 14, срещу Антон Василев Вълков чрез
адвокат Ганка Трендафилова, Варна, бул. Сливница 100А, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 171/2012,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 405/2011 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Ангел Сталев Сталев, Пловдив, ул. Димитър Страшимиров 5, ет. 1, ап. 2,
срещу Атанас Петров Атанасов чрез адвокат
Иванушка Петков, София, ул. Цар Борис Трети
168, ет. 3, ап. 31.
Четвърто гражданско отделение, 50/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4427/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Емилия Сергеева Димитрова чрез
адвокат Снежана Василева, София, ул. Софроний
Врачански 66, ет. 1, ап. 1; Висше транспортно
училище „Тодор Каблешков“, София, ул. Гео
Милев 158.
Четвърто гражданско отделение, 2034/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
393/2012 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Росица Димитрова Петрова, Раднево,
ул. Иван Грозев Сакарски 23, вх. Б, ет. 3, ап. 9,
срещу Домашен социален патронаж – гр. Раднево,
представлявано от Снежина Петрова Василева – управител, Раднево, ул. Лиляна Димитрова
7; Община Раднево чрез адвокат Вилиана Костадинова Цонева, Стара Загора, ул. Цар Калоян
46, офис 1.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 235/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2821/2008 по описа на Софийски градски съд,
пода дена от „Феникс Реком Инвест“ – А Д,
адвокат Николай Костадинов, Варна, ул. Никулицел 10, партер, офис 2, срещу „Кремиковци
Трейд“ – ЕООД (в несъстоятелност), София, кв.
Ботунец; Димитър Валентинов Богданов, синдик
на „Кремиковци Трейд“ – ЕООД (в несъстоятелност), София, ул. Христо Белчев 9, ет. 1.
Второ търговско отделение, 988/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
792/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ЗИД – КО“ – ЕООД, Благоевград,
бул. Св. св. Кирил и Методий 2; Веселин Атанасов
Белинчев, действащ като ЕТ с фирма „Веселин
Белинчев – Пирин Дизайн“, Благоевград, ул.
Димитър Йосифов 14А, срещу Асен Аврамов
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Аврамов, Шумен, ул. Софийско шосе 3, ап. 12;
Паулина Аврамова Асенова, Шумен, ул. Софийско шосе 3.
Второ търговско отделение, 665/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
284/2011 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Димитър Василев Иванов,
София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 2,
ап. 2, срещу „ЕР – Мизия“ – ООД, Плевен, ул.
Стефан Караджа 6, ап. 2.
Второ търговско отделение, 799/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
72/2012 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Кокопласт“ – ЕООД, Габрово,
ул. Селимица 1, ет. 3, ап. 8, срещу „Е. Он България Продажби“ – АД, Варна, бул. Владислав
Варненчик 258.
Второ търговско отделение, 983/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
319/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Хенд“ – ЕООД, Варна, бул. Цар Освободител 25, срещу „Енерго-про продажби“ – АД,
Варна, бул. Владислав Варненчик 258.
Второ търговско отделение, 68/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3450/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Макантъни Риалти Интернешънъл
Кънстракшън 1“ – ЕООД, София, ул. Георги Раковски 130, ет. 1, ап. 4, срещу Стивън Джон Бърн
чрез адвокат Валери Пенев, София, ул. Славянска
18а, вх. 1, ет. 1, ап. 6, и трета страна „Лийгал
Индепенданс – България“ – ЕООД, София, ул.
Московска 17, ет. 3.
Второ търговско отделение, 1453/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3190/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „София Портфолио“ Б. В. с адвокат
Ваня Йотова, София, ул. Професор Георги Брадистилов 6, ет. 1, офис 2. 2, срещу „Агро Гранд
Милинг Райс“ – ЕООД, чрез адвокат Марина
Николова, София, ул. Царибродска 144.
Второ търговско отделение, 1819/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4189/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Юробанк България“ – АД, София,
бул. Околовръстен път 260, срещу „Понга Прима“ – АД, чрез адвокат Тодор Трифонов, София, ул.
Московска 29, вх. Б, ап. 20; Кооперация „Христо
Ников“ чрез адвокат Илия Асенов, София, ул.
Цар Асен 36, ет. 1, ап. 4.
Второ търговско отделение, 2274/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1060/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Мегатекс“ – АД, чрез адвокат Веселин
Ненов, София, бул. Димитър Петков 111 – 113,
ет. 3, надпартерен, ап. 11; „Бургер Кинг Корпорейшън“ – САЩ, чрез адвокат Фани Божинова,
София, ул. Алабин 38, срещу „Фърст патент енд
марк офис“ – ЕООД, София, бул. Възскресение 85,
и трета страна „Бургер Кинг България“ – ЕООД,
София, ж.к. Банишора, бл. 23, вх. В, ет. 6, ап. 44.
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НА 24.10.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2590/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8246/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Младен Василев Найденов чрез
адвокат Мария Сиракова, София, ул. Три уши
9, ет. 1, кантора Сиракова; Маргаритка Ганова
Найденова-Ламбева чрез адвокат Росица Попова,
София, ул. Алабин 33, вх. Б, ет. 1, кантора 116,
Търговски дом.
Първо гражданско отделение, 3475/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
17/2013 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Тодор Димитров Иванов чрез адвокат
Кръстьо Миленов, Монтана, ул. Васил Левски
13, срещу Димитър Тодоров Иванов чрез адвокат
Бойка Тоскова, Берковица, ул. Александровска
3; Нина Димитрова Иванова, Вършец, ул. Република 33; Катя Тодорова Петрова, Вършец, ул.
Република 33.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 58/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
172/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Костадин Кирилов Кемалов, София, ул. Калиакра 19Б; Маргарита Никифорова
Кемалова, София, ул. Калиакра 19Б; К ирил
Костадинов Кемалов, София, ул. Калиакра 19Б,
срещу Гълъбин Христов Миленков чрез адвокат
Орлин Александров Денков, София, ул. Алабин
56, ет. 4; Сава Драгомиров Василев чрез адвокат
Иван Ангелов Айнаджийски, София, ул. Проф.
Никола Михайлов 7А, ап. 6; Ивет Добромирова
Тодорова-Петрова чрез адвокат Милен Атанасов
Шопов, София, ул. Вискяр планина 2, ет. 1, ап. 1,
офис 3а; Венцислав Иванов Кръстев, София,
ж.к. Разсадника, ул. Райна Княгиня, бл. 1, вх. Б,
ет. 7, ап. 66; ЖСК „Слънчева“ 85 чрез адвокат
Петко Георгиев Янакиев, София, ж.к. Младост
3, бл. 358, вх. 3, ет. 4, ап. 12; Огнян Зарков Лазаров чрез адвокат Тодор Спасов Спасов, София,
ул. Триадица 5А, кантора 521; Петър Стефанов
Ботушаров чрез адвокат Велимир Милков Атанасов, София, ул. Проф. Никола Михайлов 7А,
ет. 2, ап. 6, адвокатска кантора; Радка Бончева
Кръстева, София, ж.к. Разсадника, бл. 1, вх. Б,
ет. 7, ап. 66; Роза Борисова Стефанова, София,
ж.к. Люлин 7, бл. 712, вх. В, ет. 4, ап. 18.
Трето гражданско отделение, 1846/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
480/2012 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Община с. Бойница чрез адвокат Елисавета
Станкулова, Видин, ул. Търговска 5, ет. 2, кантора
5, срещу Митко Пасков Мариянов, с. Раброво,
община Бойница, област Видин.
Трето гражданско отделение, 2638/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
855/2012 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от „Сензор – Найт Индастриъл“ – ЕООД,
София, ул. Николай Лилиев 19, ет. 3, ап. 7, срещу
Диана Ангелова Войкина чрез адвокат Георги
Донков, Ботевград, пл. Саранск 5г, ет. 1, офис 1.
Трето гражданско отделение, 2846/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
358/2012 по описа на Окръжен съд Монтана, по-

С Т Р.

168

ДЪРЖАВЕН

дадена от Наташа Цветанова Трендафилова чрез
адвокат Жулиета Любомирова Калчева, Монтана,
бул. Трети март 74, срещу Пенчо Георгиев Величков, Пловдив, ул. Вечерница 4, бл. 35, ет. 7, ап. 19.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1030/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
498/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Сергей Йорданов Петров чрез адвокат Андреян Атанасов, Пловдив, бул. Цар Борис ІІІ Обединител 54, партер, офис 102, срещу
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 40/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
863/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Стефка Петрова
Николова чрез адвокат Иван Георгиев Колев,
Пловдив, ул. Христо Г. Данов 15.
Четвърто гражданско отделение, 1871/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
484/2012 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Делян Иванов Димитров чрез адвокат
Венелин Тодоров Кирилов, Добрич, ул. Полк.
Дрангов 3, вх. Б, ет. 1, ап. 1, срещу Академия на
МВР, София, бул. Ал. Малинов 1, ж.к. Младост 4.
Четвърто гражданско отделение, 2537/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2178/2012 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Ася Ангелова Илиева чрез адвокат
Наталия Крилова, Бургас, ул. Цар Асен 26, ет. 1;
Емил Стефомиров Димов чрез адвокат Стоян
Славов Атанасов, Пловдив, ул. Опълченска 1,
ет. 1, офис 10, и страна дирекция „Социално
подпомагане“, Варна, отдел „Закрила на детето“,
Варна, ул. Ген. Колев 96; дирекция „Социално
подпомагане“ – гр. Поморие, отдел „Закрила на
детето“, Поморие, ул. Солна 15.
Четвърто гражданско отделение, 2992/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6932/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Давид Родригез Балестерос чрез
процесуален представител Ивайло Кирилов Ивков, София, ул. Г. С. Раковски 110, вх. А, ет. 5,
ап. 5, срещу ПФК „ЦСКА“ – ЕАД, чрез адвокат
Павлина Алексиева, София, бул. Витоша 1А,
Търговски дом, ет. 2, кантора 264.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1202/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
875/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Фортуна“ – ООД, с управител Винченцо
Пепе чрез адвокат Антон Сираков, София, ж.к.
Връбница, бл. 632, вх. 8, ет. 11, ап. 40; „Фортуна
2002“ – ЕООД, с управител Винченцо Пепе чрез
адвокат Антон Сираков, София, ж.к. Връбница,
бл. 632, вх. 8, ет. 11, ап. 40, срещу Илия Георгиев
Панов, Петрич, ул. Хан Крум 2.
Първо търговско отделение, 514/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13743/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Анастас Методиев Иванов чрез адвокат Розалия Мицева, Пловдив, ул. Карловска
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34, партер, срещу „ФСО“ – ООД, с управител
Лиляна Борисова Червенякова, София, ж.к. Надежда, бл. 150, вх. В, ап. 117.
Първо търговско отделение, 899/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2504/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Подгумер 998“ – АД, с изпълнителен
директор Красимира Славейкова Григорова чрез
адвокат Георги Хорозов, София, бул. Ал. Стамболийски 130 – 132, ет. 3, офис 3, срещу Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
София, ул. Аксаков 29.
Първо търговско отделение, 969/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
809/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Соня Ерменова Тепавичарова чрез
адвокат Албена Матеева, София, ул. Генерал
Персенов 45, ет. 4, ап. 8; Емил Стоянов Тепавичаров чрез адвокат Албена Матеева, София, ул.
Генерал Персенов 45, ет. 4, ап. 8, срещу ЗД „Бул
инс“ – АД, чрез адвокат Мариан Гочев, София,
бул. Джеймс Баучър 87.
НА 28.10.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1376/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
151/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Димитър Стоянов Басмаджиев чрез
адвокат Любина Карамитева, Пловдив, ул. Христо
Данов 23, ет. 1, срещу Любомир Божинов Маринов, Пловдив, кв. Остромила; „Марвел“ – ООД,
Пловдив, бул. Кукленско шосе 12; Застрахователна
компания „Уника“ – АД, София, ул. Юнак 11 – 13.
Четвърто гражданско отделение, 86/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9493/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Кирилка Велкова Яцута чрез адвокат
Румен Котов, София, ул. Московска 21; Александър Иванов Мънзов чрез адвокат Румен Котов,
София, ул. Московска 21; Мария Михайлова
Андреева чрез адвокат Румен Котов, София, ул.
Московска 21; Михаил Михайлов Кокошков чрез
адвокат Румен Котов, София, ул. Московска 21;
Михаил Павлов Кокошков чрез адвокат Румен
Котов, София, ул. Московска 21; „Тремонд“ – АД,
София, чрез адвокат Златимир Орсов, София, ул.
Перник 97 – 99, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1814/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1101/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Районен съд, Пловдив, бул. Шести
септември 167; Окръжен съд, Пловдив, бул. Шести септември 167, срещу Параскева Димитрова
Тодорова, с. Труд, ул. Александър Димитров
32, и страна Върховна касационна прокуратура,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1933/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1033/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Община Стара Загора чрез адвокат
Димитър Иванов Гроздев, Стара Загора, бул. Ген.
Столетов 66, ет. 1, ап. 3 – Адвокатско дружество

БРОЙ 76

ДЪРЖАВЕН

„Гроздев и Бари“, срещу „Литера принт“ – АД,
чрез адвокат Красимир Марков, Стара Загора,
кв. Индустриален, ул. Промишлена 20.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 326/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
184/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Пътно поддържане – Годеч“ – ЕООД,
Крум Милушев Крумов чрез адвокат Румен
Жеков, София, ул. Двадесети април 10, срещу
„Сънимекс“ – ЕООД, в несъстоятелност, Тома
Костов Иванов, Костинброд, ул. Г. С. Раковски 30.
Първо търговско отделение, 565/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2232/2011 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Общински имоти – Карнобат“ – ЕООД,
упр. Ваня Атанасова, Карнобат, ул. Аспарух 5,
срещу ЕТ Здравко Вълков Недев с фирма „Зарко
груп – Здравко Недев“ чрез адвокат Радостин
Станчев, Бургас, ул. Хан Крум 38, ет. 1.
Първо търговско отделение, 588/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1955/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Нортън Билдинг Къмпани“ – ЕАД,
Климент Наумов Климентов чрез адвокат Искра
Иванова Ангелова, София, ул. Цар Асен 8, ет. 1,
ап. 2, срещу Александър Илиев Димитров чрез
адвокат Александър Лазарков, София, ул. Княз
Борис Първи 51, ап. 5; Марк Богомилов Марков
чрез адвокат Александър Лазарков, София, ул.
Княз Борис Първи 51, ап. 5.
Първо търговско отделение, 657/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1417/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Вария“ – ЕООД, Борислав Томов
Томов чрез адвокат Теодора Златева, София, ул.
Кърниградска 1, ет. 3, срещу „Строително дружест
во ММ“ – АД – заличен търговец ликвидатор
Лидия Филипова Карамитева, Смилян, ул. Хан
Аспарух 4.
Първо търговско отделение, 678/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4005/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Божидар Боянов Милев чрез адвокат
Маргарита Бояджиева, София, бул. Патриарх Евтимий 27, ет. 3, срещу Цветанка Иванова Велчева
чрез адвокат Любомир Владимиров, София, бул.
Македония 40, ет. 5, ап. 17; Иван Йорданов Велчев
чрез адвокат Любомир Владимиров, София, бул.
Македония 40, ет. 5, ап. 17.
Първо търговско отделение, 682/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
58/2012 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Пламен Христов Ненков,
София, бул. Черни връх 38, ап. 34; Живко Иванов
Ненков, София, ул. Парчевич 39, ап. 13, срещу
„Николи – М“ – ЕООД, Николина Маринова
Иванова, София, ул. Каменоделска 5.
Първо търговско отделение, 1001/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
747/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Асен Стоянов Стоянов чрез адвокат
Стефан Стефанов, Русе, ул. Тулча 8, бл. Шабла,
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вх. Д, ет. 1, ап. 1, срещу Съюза на слепите в
България, Васил Трифонов Долапчиев, София,
ул. Найчо Цанов 172.
Първо търговско отделение, 1060/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3746/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Примекс транс“ – ЕООД, чрез адвокат
Мартин Христов Мънчев, София, бул. Джеймс
Баучър 87, ет. 2, срещу „ЗАД Булстрад Виена
Иншурънс Груп“ – АД, София, пл. Позитано 5.
Първо т ърговско отделение, 71/2013, по
касац ионна жалба срещу решението по гр. дело
593/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Илиян Георгиев Илиев чрез адвокат
Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А,
ет. 3, офис 9, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, Стоян
Станимиров Проданов чрез процесуален представител Мариан Илиев Гочев, София, бул. Джеймс
Баучър 87; Чавдар Димитров Димитров, София,
ж.к. Младост 4, бл. 471, вх. А, ет. 9, ап. 25.
Първо търговско отделение, 1389/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2767/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Камбаните Рийл Истейт“ – ЕООД,
чрез адвокат Пламен Петров, София, ул. Христо
Белчев 6, срещу „Ен Ей Би“ – ООД, чрез адвокат Калина Ленкова Джунджулова, София, ул.
Порто Лагос 7, вх. Б, ап. 18; „Камбаните Рийл
Истейт“ – ЕООД, синдика Ралица Пламенова
Топчиева, София, ул. Бистрица 9, ап. 6.
НА 28.10.2013 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1811/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8361/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Весела Жекова Иванова, София, ул. Съвет
на Европа 17, ет. 8, ап. 23 срещу Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.
Четвърто гражданско отделение, 2870/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
538/2012 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от „Тимбарк България“ – ЕООД, чрез адвокат
Северина Лозанова-Пъшкова, Ловеч, пл. Тодор
Кирков 1, комплекс Драката, вх. Б, ет. 1, ап. 4,
срещу Божуриета Атанасова Спасова чрез адвокат
Добромир Пейчевски, Ловеч, бул. България 5.
НА 31.10.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4732/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9/2012 по описа на Камарата на частните съдебни изпълнители, подадена от Величко Антонов
Апостолов чрез адвокат Атанас Трифонов Богданов, Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7, адвокатско
дружество Богданов и Пенев, срещу Камарата на
частните съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4; Министерството на правосъдието,
София, ул. Славянска 1.
6405
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от областния управител
на област с административен център Бургас на
приетото по т. 11 от дневния ред на заседание
на Общинския съвет – гр. Бургас, и отразено
в протокол № 20 от 19 и 21.02.2013 г. решение
със следното съдържание: „Приема Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за
опазване на обществения ред на територията
на община Бургас:
§ 1. В Глава II, в чл. 4 се създават нови алинеи
4 и 5, както следва:
(4) Забранява се извършването на религиозна пропаганда по домовете на гражданите,
без изразено от страна на последните изрично
предварително съгласие за това.
(5) Забранява се извършването на религиозна
агитация по улиците на града посредством раздаването на безплатни печатни материали – брошури, дипляни, книги и други.
§ 2. Наредбата влиза в сила след изтичане на
срока за контрол за законосъобразност на актовете
на Общинския съвет от Областния управител.“
По оспорването е образувано адм.д. № 689/2013 г.,
което е насрочено за 10.10.2013 г. – 11,20 ч.
6641
Административният съд – Варна, XXIV състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване по жалба
вх. № 13262 от 24.06.2013 г. от Славена Лазарова
Панайотова, лично и в качеството є на председател на управителния съвет на сдружение с
нестопанска цел „Варна диша“, Варна, срещу
Заповед № 1994 от 10.06.2013 г. на кмета на община Варна, с която са: 1. Отменени заповеди
№ 2160 от 7.06.2012 г. и № 2981 от 3.08.2012 г.
на кмета на община Варна. 2. Възложено е
на „Овърсийз – Хоризонт“ – ООД, и „Проект
БГ“ – ЕООД, да обособят и стопанисват за своя
сметка контролно-пропускателен пункт (КПП)
на входа на Приморски парк в близост до сп.
Акациите ежедневно от 11.06. до 30.10. за времето
от 6 до 00,00 ч., както и да осигурят служители,
осъществяващи организация на движение в отсечката с цел недопускане паркирането на МПС
по алеите и обезпечаване свободния достъп на
автомобили със специален режим на движение.
3. Да се осигури свободен достъп на граждани с
МПС до запълване капацитета на паркингите,
чиито вход – изходи са в посочената отсечка. 4.
Родители на деца, посещаващи детска градина
„Морско конче“, намираща се в местност Салтанат 5, при престоя си в отсечката, необходим
за воденето и прибирането на децата, да съблюдават правата на останалите граждани и да не
създават пречки за свободното преминаване
на МПС. 5. С цел недопускане нарушаване на
свободното движение на гражданите в района се
забранява паркирането на автомобили по алеи,
тротоарни и тревни площи от КПП, посочено
в т. 1 от предградните съоръжения, поставени
от Община Варна след комплекс Хоризонт. 6.
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Зареждането на търговски обекти, попадащи в
диапазона на действие на заповедта, да се осъществява ежедневно за времето от 6 до 9 ч. 7.
Безпрепятствено да се допускат автомобили със
специален режим, автомобили на държавни и
общински органи, такива, обслужващи аварии
и сметопочистващата фирма. 8. Във връзка с
гореизложеното да се положи необходимата
вертикална и хоризонтална маркировка. 9. Нарушителите да бъдат санкционирани съгласно
разпоредбите на Наредбата за обществения ред
на Община Варна или репатрирани с техническо средство тип „паяк“. По оспорването е
образувано адм.д. № 2285/2013 г. по описа на
Административния съд – Варна, XХІV състав,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 16.09.2013 г. от 10 ч.
6631
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Любомир
Димитров Мулетаров от София, Зона Б-18, бл. 1,
партер, срещу Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Шумен, приета
с Решение № 578 от 11.03.2010 г. По оспорването
е образувано адм.д. № 137/2013 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
14.10.2013 г. от 10,30 ч. Заинтересованите страни
могат да подадат молба за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
6642
Ботевградският районен съд призовава Чан Ту
Оанх с последен адрес София, ж.к. Сухата река,
бл. 111, вх. Б, ет. 5, ап. 13, сега с неизвестен адрес,
да се яви в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на Районния
съд – Ботевград, за връчване на исковата молба
с приложенията и съобщението по чл. 131 ГПК
като ответник по гр. дело № 272/2013 г., заведено
от Софка Радулова Иванова и Йордан Каменов
Иванов, на основание чл. 124, ал. 1 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 1
ГПК (отм.).
6643
Варненският районен съд, ІХ състав, призовава Асен Костадинов Хаджиколев, гражданин
на Република България, с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 8.11.2013 г. в 15 ч. като ответник
по гр. д. № 18716/2012 г. по описа на Варненския
районен съд, заведено от Недко Атанасов Симеонов и Росанка Маринова Симеонова, по реда
на § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 145 и сл. АПК.
Ответникът да посочи съдебен адрес в страната,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6686
Плевенският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 във връзка чл. 3, ал. 3 и 1 ЗОПДИППД
обявява, че в същия съд е образувано гр. д.
№ 614/2013 г. по предявено на 20.05.2013 г. мотивирано искане (искова молба), вписано в СВ
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при АВ – Плевен, на 21.05.2013 г. от Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество
(КОНПИ) – чрез председателя Пламен Георгиев
Димитров, против ответника Даниел Илиев Василев, с постоянен и настоящ адрес Плевен, ул.
Ген. Владимир Вазов 39, ет. 3, ап. 9, за отнемане
в полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 288 611 лв., а именно:
1. 1/8 идеална част от апартамент № 1, намиращ се в Плевен, ул. Георги Кочев 1, комплекс
Лагера, бл. 4, вх. Б, ет. 1, състоящ се от стая,
кухня, клозет-баня със застроена площ 41,84 кв. м,
заедно с прилежащото избено помещение № 1 със
полезна площ 8,05 кв. м, и таванско помещение
№ 1 с полезна площ 11,57 кв. м, както и 4,98 % ид.
части от общите части на сградата и общите помещения – 137 кв. м, и от правото на строеж върху
държавна земя, придобита с постановление за възлагане на недвижим имот от 18.12.2007 г., издадено
от Иван Карапанчев, частен съдебен изпълнител,
с рег. № 816, с район на действие – Плевенски
окръжен съд, вписано на 19.12.2007 г. с акт № 144,
том 25, вх. № 24179 от 19.12.2007 г. на Службата
по вписванията при Районния съд – Плевен, по
изп. дело № 20078160400067/2007 г.;
2. урегулиран поземлен имот № ХLІІ-810 в кв.
132 по плана на с. Ореховица, с площ 1958 кв. м,
ведно с построените в него жилищна сграда, лятна
кухня и стопански сгради, при съседи на имота:
улица, имот № ХLІ-811 на Стефка и Виолета
Илиеви, общински имот и имот № ХLІІІ-809 на
Лало Иванов Лалов, придобит с нотариален акт
№ 124, том 1, рег. № 1348, дело № 95/27.03.2008 г.,
съгласно описа на нотариус Катя Мирчева, с
район на действие – Плевенският районен съд;
3. 1/2 идеална част от апартамент № 9, намиращ се в Плевен, ул. Ген. Владимир Вазов
39, ет. 3, с изложение изток – запад, състоящ се
от спалня, дневна, кухня, клозет и баня заедно,
антре, със застроена площ 66,25 кв. м, при съседи по нотариален акт: отдолу – ап. 6 на Пенка
Конова, отгоре – ап. № 12 на Захари и Любка
Димитрови, изток – ул. Страцин, запад – ул. Ген.
Владимир Вазов, север – коридор и ап. № 8 на
Петко Атанасов Иванов, юг – ап. № 5 на Велислав
Цветанов Иванов, заедно с мазе № 9 със застроена
площ 8,64 кв. м, при съседи по нотариален акт:
отгоре мазе на № 4 на Георги Славчев Георгиев,
изток – коридор, запад – ул. Ген. Владимир Вазов, север – стълбище, и юг – мазе № 8 на Пенка
Данова Конова, едно таванско помещение № 6
с площ 18,32 кв. м, при съседи: отдолу ап. № 16
на Венелин Йосифов, изток – таван на Нанко
Илиев Павлов, запад – ул. Ген. Владимир Вазов,
север – ул. Хр. Згалевски, юг – таван на № 5 на
Златка Нинова, както и 1/29 ид. части от общите
части на сградата и общите помещения, външните водопровод, електрозахранване, канализация
и топлопровод и 4,850 ид. части от правото на
строеж, отстъпено на ЖСК върху държавна земя,
съставящо парцел І, в строителен квартал 325 по
плана на гр. Плевен, при съседи по нотариален
акт: север – ул. Хр. Згалевски, изток – ул. Страцин и двор, юг – ЖСК Тишина, запад – ул. Ген.
Владимир Вазов, придобит с постановление за
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възлагане на недвижим имот от 3.06.2008 г. на
Надежда Вангелова, частен съдебен изпълнител,
с рег. № 814, с район на действие Плевенският
окръжен съд, вписано на 25.07.2008 г., с акт № 70,
том 14, вх. № 12126 от 25.07.2008 г. на Службата
по вписванията при Плевенския районен съд, по
изп. дело № 20078140400249/2007 г.;
4. урегулиран поземлен имот, намиращ се в
с. Ореховица, община Долна Митрополия, област
Плевен, с площ 3009 кв. м, представляващ УПИ
ІV в квартал 163 по плана на селото, при съседи
на имота: север – УПИ ІІІ – складова зона на Наталия Иванова, юг – УПИ V на Румяна Петрова,
ведно с построената в имота едноетажна сграда – краварник № 1 с площ 922 кв. м, придобит
с нотариален акт № 51, том 1, рег. № 817, дело
№ 46 от 6.03.2009 г., съгласно описа на нотариус
Иван Иванов, с район на действие – Плевенският
районен съд, вписан в Службата по вписванията
под № 12, том 5, дело № 900 от 6.03.2009 г.;
5. недвижим имот, представляващ 1/2 идеална част от УПИ І-255, от стр. кв. 50, намиращ
се в с. Ясен, община Плевен, с площ 980 кв. м,
заедно с построената в същия имот едноетажна
жилищна сграда със застроена площ 35 кв. м,
лятна ку хня със застроена площ 18 кв. м и
стопанска сграда, при съседи на имота: от две
страни – улица, Валентина Трайкова и Латинка
Илиева, Янчо Делчев Петров и Никула Ангелова
Петрова, придобит с постановление за възлагане на недвижим имот от 5.06.2008 г. на частен
съдебен изпълнител Иван Карапанчев с рег.
№ 816, с район на действие Плевенският окръжен съд, вписано на 16.03.2009 г., с акт № 182,
том 5, вх. № 3228 от 16.03.2009 г. на Службата
по вписванията при Плевенския районен съд,
по изп. дело № 20078160400158/2007 г.;
6. сумата 1400 лв. – главница, заедно със
законната лихва считано от 3.07.2009 г., представляваща погасено задължение от страна на Галя
Христова Колева към Даниел Илиев въз основа на
изпълнителен лист, издаден на 13.07.2009 г. по ч.
гр. д. № 3789/2009 г. на Плевенския районен съд;
7. сумата 2500 лв. – главница, заедно с 1031 лв.
мораторна лихва, както и законната лихва считано от 1.04.2010 г. до окончателното є плащане,
представляваща погасено задължение от страна
на Огнян Цветанов Стоянов към Даниел Илиев
въз основа на изпълнителен лист, издаден на
7.04.2010 г. по ч. гр. д. № 2141/2010 г. на Плевенски районен съд;
8. сумата 8200 лв., представляваща задължение
по записи на заповед, издадени на 8.09.2008 г. и
3.10.2008 г. от Диян Христов Конов, заедно със
законната лихва считано от 10.03.2009 г. до окончателното изплащане на сумата, за чието събиране е
образувано изп. дело № 20098140400073/2009 г. на
Надежда Вангелова – частен съдебен изпълнител,
с рег. № 814, с район на действие Плевенският
окръжен съд, въз основа на изпълнителен лист,
издаден на 9.04.2009 г. по ч. гр. д. № 1546/2009 г.
на Плевенския окръжен съд;
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9. сумата 19 140 лв., от която 1500 лв. предоставени на 29.05.2006 г. и впоследствие върнат заем
на Стефка Стоянова Децолова заедно с 4140 лв.
лихва съгласно описаното в присъда № 55 от
10.12.2012 г. на Плевенския окръжен съд;
10. сумата 2610 лв., представляваща предоставен заем на 26.09.2007 г. на Стефка Стоянова
Децолова съгласно описаното в присъда № 55 от
10.12.2012 г. на Плевенския окръжен съд;
11. сумата 1200 лв., представляваща предоставен заем на 16.01.2008 г. на Огнян Цветанов
Стоянов съгласно описаното в присъда № 55 от
10.12.2012 г. на Плевенския окръжен съд;
12. сумата 2500 лв., представляваща предоставен заем на 16.05.2009 г. на Иво Славов Бояджиев
съгласно описаното в присъда № 55 от 10.12.2012 г.
на Плевенския окръжен съд;
13. лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № ЕН
4701 АХ, рама № W0L0TGF48Y5175253, двигател
№ X16XEL20M64360, първоначална регистрация
на 16.11.2000 г., закупен на 16.11.2000 г., собственост на Даниел Василев;
14. лек автомобил „Опел Кадет“ с рег. № ПЛ
0638 Г, рама № W0L000033Е2577800, първоначална
регистрация – 12.12.1983 г., закупен на 14.03.1994 г.,
служебно спрян от движение на 1.10.2006 г. поради
техническа неизправност на пътя от 8.09.2000 г.,
собственост на Даниел Василев;
15. лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег.
№ ЕН 8480 АМ, рама № WVWZZZ31ZMB346679,
двигател № 2E083685, дата на първоначална регистрация – 15.07.1991 г.; автомобилът е закупен
на 16.04.2007 г., собственост на Даниел Василев;
16. сумата 1230 лв., представляваща наредени от ЧСИ Надежда Вангелова последователни
плащания в размер 680 лв. през 2011 г. и 550 лв.
през 2012 г., постъпили по разплащателна сметка
в левове № BG66ІАBG74734000390400, открита на
10.03.2009 г. в „Интернешънъл Асет банк“ – АД,
клон Плевен, с титуляр Даниел Василев;
17. сумата в размер 10 000 лв., внесена на
29.11.2007 г. по срочен влог (BGN) № 14874213,
открит на 29.11.2007 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
ФЦ – Плевен, РЦ – Плевен, с титуляр Даниел
Василев;
18. сумата в размер 10 000 лв., внесена на
29.11.2007 г. по срочен влог (BGN) № 14874219,
открит на 29.11.2007 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
ФЦ – Плевен, РЦ – Плевен, с титуляр Даниел
Василев;
19. сумата в размер 3000 лв., внесена на
29.11.2007 г. по срочен влог (BGN) № 14874223,
открит на 29.11.2007 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
ФЦ – Плевен, РЦ – Плевен, с титуляр Даниел
Василев;
20. сумата в размер 10 000 лв., внесена на
29.11.2007 г. по срочен влог (BGN) № 14874204,
открит на 29.11.2007 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
ФЦ – Плевен, РЦ – Плевен, с титуляр Даниел
Василев;
21. сумата в размер 5000 лв., внесена на
30.04.2009 г. по IBAN BG 65 FINV 915020039024
59 – депозит 3 месеца ФЛ в левове, открита на
30.04.2009 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Даниел Василев;
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22. сумата в размер 5000 лв., внесена на
30.04.2009 г. по IBAN BG 50 FINV 915020039024
38 – депозит 3 месеца ФЛ в левове, открита на
30.04.2009 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Даниел Василев;
23. сумата в размер 5000 лв., внесена на
30.04.2009 г. по IBAN BG 54 FINV 915020039024
63 – депозит 3 месеца ФЛ в левове, открита на
30.04.2009 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Даниел Василев;
24. сумата в размер 2000 лв., внесена на
30.04.2009 г. по IBAN BG 15 FINV 915020039024
86 – депозит 3 месеца ФЛ в левове, открита на
30.04.2009 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Даниел Василев;
25. сумата в размер 5000 лв., внесена на
30.04.2009 г. по IBAN BG 17 FINV 915020039024
50 – депозит 3 месеца ФЛ в левове, открита на
30.04.2009 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Даниел Василев;
26. сумата в размер 3000 лв., внесена на
30.04.2009 г. по IBAN BG 37 FINV 915020039024
78 – депозит 3 месеца ФЛ в левове, открита на
30.04.2009 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Даниел Василев;
27. сумата в размер 2000 лв., внесена на
30.04.2009 г. по IBAN BG 67PIRB 8077 2699 2485 60 –
депозит в левове, открит на 30.04.2009 г. в „Банка
Пиреос България“ – АД, клон Плевен Жинзифов,
с титуляр Даниел Василев;
28. сумата в размер 2000 лв., внесена на
30.04.2009 г. по IBAN BG 08PIRB 8077 2699 2485 55 –
депозит в левове, открит на 30.04.2009 г. в „Банка
Пиреос България“ – АД, клон Плевен Жинзифов,
с титуляр Даниел Василев;
29. сумата в размер 2000 лв., внесена на
30.04.2009 г. по IBAN BG 38PIRB 8077 2699 2485
97 – депозит в левове, открит на 30.04.2009 г. в
„Банка Пиреос България“ – АД, клон Плевен
Жинзифов, с титуляр Даниел Василев;
30. сумата в размер 2000 лв., внесена на
30.04.2009 г. по IBAN BG 90PIRB 8077 2699 2485
34 – депозит в левове, открит на 30.04.2009 г. в
„Банка Пиреос България“ – АД, клон Плевен
Жинзифов, с титуляр Даниел Василев;
31. сумата в размер 2000 лв., внесена на
30.04.2009 г. по IBAN BG 75PIRB 8077 2699 2485
13 – депозит в левове, открит на 30.04.2009 г. в
„Банка Пиреос България“ – АД, клон Плевен
Жинзифов, с титуляр Даниел Василев.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.)
1. Сумата 2000 лв., получена от продажбата
на лек автомобил „Форд Ескорт“, рег. № ЕН 8241
АН, рама № WF0AXXGCAAMJ11728, двигател
№ RTHMJ11728, първоначална регистрация на
10.10.1991 г., закупен на 9.05.2006 г., собственост
на Даниел Илиев Василев до 18.08.2008 г.
2. Сумата 8000 лв., получена от продажбата на
колесен трактор ТК80, рег. № ЕН 1467 АХ, рама
№ 7010, първоначална регистрация 4.11.1993 г.,
закупен на 14.06.2004 г., собственост на Даниел
Илиев Василев до 12.11.2004 г.
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Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху посоченото имущество,
е най-късно на първото заседание, което е насрочено за 3.12.2013 г. от 14 ч.
6619
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ обявява, че има образувано
търговско дело № 3/2013 г. с молител НАП – София, и ответник сдружение „Екоприятели 2005“,
ЕИК 101682494, представлявано от Светослав
Радев Зашев, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Полк. Дрангов 31, ет. 2,
по което има постановено решение № 2647 от
4.07.2013 г., с което: обявява неплатежоспособността на сдружение „Екоприятели 2005“, ЕИК
101682494, със седалище и адрес на управление
в Благоевград, ул. Полк. Дрангов 31, ет. 2, ап. 2;
определя начална дата на неплатежоспособността – 20.06.2012 г.; открива производство по
несъстоятелност на сдружение „Екоприятели
2005“, ЕИК 101682494, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Полк. Дрангов 31,
ет. 2, ап. 2; допуска обезпечение чрез налагане
на „запор“ и „възбрана“ върху имуществото на
дружеството; назначава за временен синдик Виктор Георгиев Сираков с месечно възнаграждение
400 лв., който да представи доказателства, че
отговаря на изискванията на чл. 655 ТЗ, и предварително писмено съгласие за назначаването
му за синдик с нотариална заверка на подписа
и да пристъпи към изпълнение на задълженията
си считано от деня на вписване на решението
в търговския регистър; свиква първо общо съб
рание на кредиторите на 4.09.2013 г. от 14 ч. в
зала № 2 на БОС; отхвърля като неоснователни
исканията на НАП за прекратяване дейността на
сдружение „Екоприятели 2005“, ЕИК 101682494,
и обявяването му в несъстоятелност.
6669
Варненският окръжен съд, търговско отделение, по т. д. № 11/2013 г.: обявява неплатежоспособността на сдружение с нестопанска цел
„Добросъвестност“, peг. по ф.д. № 92/2008 г. по
описа на Варненския окръжен съд, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Габрово 2,
представлявано от Миглена Асенова Бусерска, с
начална дата 27.09.2011 г.; открива производство
по несъстоятелност на сдружение с нестопанска
цел „Добросъвестност“, peг. по ф.д. № 92/2008 г.
по описа на Варненския окръжен съд, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Габрово
2, представлявано от Миглена Асенова Бусерска; постановява обща възбрана и запор върху
имуществото на сдружение с нестопанска цел
„Добросъвестност“, peг. по ф.д. № 92/2008 г. по
описа на Варненския окръжен съд, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Габрово 2,
представлявано от Миглена Асенова Бусерска;
постановява прекратяване дейността на сдружение с нестопанска цел „Добросъвестност“, peг. по
ф.д. № 92/2008 г. по описа на Варненския окръжен
съд, със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Габрово 2, представлявано от Миглена Асенова
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Бусерска; обявява в несъстоятелност сдружение с
нестопанска цел „Добросъвестност“, peг. по ф.д.
№ 92/2008 г. по описа на Варненския окръжен
съд, със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Габрово 2, представлявано от Миглена Асенова Бусерска; задължава длъжника сдружение с
нестопанска цел „Добросъвестност“, peг. по ф.д.
№ 92/2008 г. по описа на Варненския окръжен
съд, със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Габрово 2, представлявано от Миглена Асенова Бусерска, при обявяване на фирмата си да
прибави добавката „в несъстоятелност“; спира
производството по несъстоятелност на сдружение
с нестопанска цел „Добросъвестност“, peг. по ф.д.
№ 92/2008 г. по описа на Варненския окръжен
съд, със седалище и адрес на управление Вар
на, ул. Габрово 2, представлявано от Миглена
Асенова Бусерска, на основание чл. 632, ал. 1,
изр. първо, предл. посл. ТЗ; осъжда сдружение с
нестопанска цел „Добросъвестност“, peг. по ф.д.
№ 92/2008 г. по описа на Варненския окръжен
съд, със седалище и адрес на управление Вар
на, ул. Габрово 2, представлявано от Миглена
Асенова Бусерска, да заплати на Национална
агенция за приходите с адрес София, бул. Княз
Дондуков 52, сумата 950 лв., представляваща
сторени разноски за производството по делото.
Решението подлежи на вписване в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, воден във
Варненския окръжен съд, и на обнародване в
„Държавен вестник“ на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 622 ТЗ. Решението
подлежи на обжалване с въззивна жалба пред
Варненския апелативен съд в 7-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ на
основание чл. 633, ал. 1 във връзка с чл. 613а,
ал. 1 ТЗ и с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ.
6632
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва по ф.д. № 6019/2004 г. за
политическа партия с наименование „Демократи
за силна България“ следните промени, приети
на 11-ото национално събрание, проведено на
23.06.2013 г.: заличава досегашното национално ръководство на партията и вписва ново ръководство,
а именно: Радан Миленов Кънев – председател,
Атанас Петров Атанасов – заместник-председател,
Петър Стефанов Москов – заместник-председател,
Светослав Христов Малинов – заместник-председател, и членове: Димитър Петров Бъчваров,
Иван Николаев Иванов, Димитър Петров Сяров,
Росица Желязкова Рачева, Борис Борисов Станимиров, Пенка Иванова Деведжиева, Сергей
Христов Добрев, Албена Димчева Палпурина.
6644

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
Татяна Боянова Бобева-Бойко – ликвидатор на
Фондация за литература, изкуство и реализация
на слепи „Т. Сент“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква конферентно събрание на върховния орган – настоятелството, на 4.Х.2013 г. в
9 ч. в София, ул. Любен Каравелов 90, при след-
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ния дневен ред: точка единствена: изслушване,
оценка и приемане на окончателния доклад на
ликвидатора на фондацията.
6627
12. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Свети Висарион Смолянски“ – Со
фия, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 10.10.2013 г. в
10 ч. в София, ул. Княз Борис І № 71 при дневен
ред – промени в устава на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за законно независимо от броя на
присъстващите членове.
6535
8. – Управителният съвет на Волейболен
клуб „Локомотив – 1929 – Връбница“, София,
на основа н ие ч л. 26 ЗЮЛ Н Ц сви к ва общо
събрание на членовете на волейболен к л уб
„Локомотив – 1929 – Връбница“ на 10.10.2013 г.
в 17 ч. в София, бул. Рожен 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
за състезателната 2012/2013 г.; 2. освобождаване
на членове на общото събрание; 3. приемане на
нови членове на общото събрание; 4. промени
в устава и наименованието на сдружението; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6552
34. – Управителният съвет на Българската
асоциация на мрежовите академии – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.10.2013 г. в 17 ч. в СПА хотел „Аугуста“,
гр. Хисаря, бул. Гурко 3, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на асоциацията за 2013 г.;
2. обсъждане и приемане на план за дейността
и бюджет на сдружението за 2014 г.; 3. избор
на нов управителен съвет и контролен съвет; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите.
6559
11. – Централният съвет на Сдружение „Бъл
гарски антифашистки съюз (БАС), София, на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава
на БАС свиква извънредно общо събрание на
избраните на V конгрес делегати на 12.10.2013 г. в
11 ч. в София, район „Възраждане“, ул. Позитано
20, зала „Киносалон“, при следния дневен ред:
1. обсъждане на промени в устава на сдружение
„БАС“ с оглед синхронизирането му с действащото законодателство; 2. обсъждане на промени
в Централния съвет (Управителния съвет) на
сдружение „БАС“; 3. разни. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ при липса на кворум общото събрание
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6666
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11. – Управителният съвет на сдружение с
идеална цел в обществена полза „Българска
психиатрична асоциация (БПА)“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 6 и 7 от
устава на сдружението свиква извънредно общо
събрание на 20.10.2013 г. в 10 ч. в хотел „Адмирал“, зала 2, к.к. Златни пясъци, при следния
дневен ред: 1. промяна на устава, промяна на
длъжност в управителен съвет (УС): замяна на
бивш председател с пети член; 2. промяна на
устава, отпадане на обнародването на обявата
в „Държавен вестник“ за свикване на общо
събрание и замяна с обява в сайта на асоциацията и разпращане на електронни писма до
регионалните дружества; 3. избор на председател;
4. избор на заместник-председател (бъдещ председател); 5. избор на главен секретар; 6. избор
на ковчежник; 7. избор на пети член на УС; 8.
определяне на платените длъжности в УС и
определяне на размера на заплащането; 9. определяне на числеността на контролната комисия
(КК), избор на членове и председател на КК;
10. определяне на числеността на Комитета по
етика (КЕ), избор на членове и председател на
КЕ; 11. определяне на числеността на Комитета
по устава и професионалните стандарти (КУПС),
избор на членове и председател на КУПС; 12.
обсъждане и приемане на основни насоки и
програма за дейността на УС за следващ едногодишен период (до следващо редовно общо
събрание) с приложен предварителен работен
вариант на програма; 13. утвърждаване на годишен бюджет на БПА и даване на мандат на
УС за разпореждане с имуществото на БПА в
определена финансова рамка (годишен бюджет)
до следващото общо събрание; 14. определяне
на встъпителния и годишния членски внос на
членовете на БПА, както и реда на събирането
му; 15. други. Съгласно чл. 16, ал. 8 и 9 от устава
на сдружението извънредното общо събрание е
законно и може да взема валидни решения, ако
присъстват най-малко половината от делегатите. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще
се проведе в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред и неговите решения ще бъдат валидни
независимо от броя на присъстващите делегати.
6553
21. – Управителният съвет на Българската
асоциация на ръководител полети „БУЛАТКА“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от
устава на асоциацията свиква общо събрание на
24.10.2013 г. в 10 ч., София, бул. Брюксел 1, в
сградата на ДП „РВД“ при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на УС на БАРП „БУЛАТКА“; 2.
промени в устава на БАРП „БУЛАТК А“; 3. избор
на нов УС на БАРП „БУЛАТК А“; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6655
118. – Управителният съвет на Българската
Айкидо федерация – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно общо
събрание на 26.10.2013 г. в 10 ч. на адрес София,
ул. Васил Друмев 36, при следния дневен ред: 1.
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приемане и освобождаване на членове; 2. изменение на устава; 3. приемане на годишния доклад
за дейността; 4. приемане на финансов план до
следващо общо събрание; 5. отчет за дейността
на техническата комисия; 6. избор на органи на
управление; 7. избор на техническа комисия; 8.
определяне на броя на членовете на УС и ТК; 9.
други. 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.
6687
24. – Председателят на Политическа партия
„Общество за нова България“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 1, пр. 2 и ал. 3 от устава
на партията свиква Национална конференция на
26.10.2013 г. в 12 ч. в с. Сливек, община Ловеч,
ул. Минерален извор, хотел „Балкан“, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на
ръководството; 2. избор на ново ръководство; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 14,
ал. 3 от устава на партията във връзка с чл. 27
ЗЮЛНЦ конференцията ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред в 13 ч.
6664
3. – Управителният съвет на Сдружението за
реализация на инвалиди и слепи „Актерс М“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на върховния си орган – общото събрание, на членовете на сдружението на 29.11.2013 г.
в 11 ч. в София, ул. Любен Каравелов 90, при
следния дневен ред: точка единствена – вземане
на решение за обявяване на сдружението в ликвидация поради липса на дейност.
6626
23. – Управителният съвет на сдружение
„Американски университет в България“, Благо
евград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 20.10.2013 г. в 9 ч. в Благоевград,
в сградата на АУБ, при следния дневен ред: 1.
приемане на одитираните финансови отчети за
ФГ 2012 – 2013; 2. приемане на планове за финансовата дейност и развитието; 3. приемане на
решения и политики за академичната дейност; 4.
приемане на вътрешни политики и правилници;
5. приемане на дарения и субсидии; 6. приемане
на решения за извършване на разпоредителни
сделки с имуществото на сдружението; 7. промяна
в състава на настоятелството, съвета на директорите и изпълнителната комисия; 8. промяна в
устава на сдружението; 9. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и се провежда, ако присъстват поне девет настоятели.
6538
46. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Движение Гергьовден – Вар
на“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 1.11.2013 г. в 11 ч. във Варна,
ул. Петър Парчевич 3, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за ликвидация на сдружение с нестопанска цел „Движение Гергьовден – Варна“ – Варна; 2. избор на ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Движение
Гергьовден – Варна“ – Варна; 3. определяне на
срока за ликвидация на сдружение с нестопанска
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цел „Движение Гергьовден – Варна“ – Варна, 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6584
11. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Общество и устойчиво развитие“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 1.11.2013 г. в 10 ч. във Варна, ж.к.
Чайка 28, вх. А, ет. 7, ап. 21, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за приемане на нови
членове на управителния съвет на сдружение с
нестопанска цел „Общество и устойчиво развитие“ и съответно прекратяване на дейността на
старите членове и заличаването им в търговския
регистър; 2. вземане на решение за избиране на
нови съпредседатели на сдружение с нестопанска
цел „Общество и устойчиво развитие“ и прекратяване на дейността на старите съпредседатели
и заличаването им в търговския регистър; 3.
вземане на решение за смяна на седалището и
адреса на управление на сдружение с нестопанска
цел „Общество и устойчиво развитие“ и избиране
на ново; 4. вземане на решение за подписване на
нов устав на сдружението с нестопанска цел във
връзка с настъпилите промени в обстоятелствата;
5. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6585
22. – Управителният съвет на сдружение
„Инициативи за прогрес“, Велико Търново, на
основание чл. 23, 28 и чл. 22, ал. 4 от устава на
сдружение „Инициативи за прогрес“, Велико Търново, и чл. 26 ЗЮЛНЦ в изпълнение на решения
№ 3 и № 4 по протокол от заседание на УС от
22.07.2013 г. свиква заседание на общото събрание
на сдружението на 31.10.2013 г. в 10 ч. на адрес:
гр. Велико Търново, ул. Цар Тодор Светослав 1А,
при следния дневен ред: 1. очет за дейността на УС
на сдружение „Инициативи за прогрес“, Велико
Търново, за периода от 20.12.2012 г. до 31.10.2013 г.;
2. прекратяване правомощията на председателя
и членовете на УС на сдружение „Инициативи за
прогрес“, Велико Търново; 3. приемане на промени
в устава на сдружението; 4. избор на председател
и членове на УС на сдружение „Инициативи за
прогрес“, Велико Търново. Материалите за общото събрание ще бъдат налични на адреса на
седалището на сдружението 30 дни преди датата
на общото събрание.
6620
27. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Ботев – Де
белец“, гр. Дебелец, на основание чл. 26, ал. 1 и
2 ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 1 от устава свиква общо
отчетно-изборно събрание на сдружението на
3.10.2013 г. в 17,30 ч. в гр. Дебелец, община Велико Търново, ул. Патриарх Евтимий Търновски
64, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението през 2011 – 2012 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет за 2011 – 2012 г.;
3. приемане на нови членове на сдружението;
4. вземане на решение за промяна на наименованието, седалището и адреса на управление на
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сдружението; 5. вземане на решение за изменение устава на сдружението; 6. освобождаване на
ръководните органи на сдружението; 7. избор
на нови ръководни органи на сдружението; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
6667
491. – Адвокатският съвет при Адвокатска
колегия – Перник, на основание чл. 83, ал. 1 от
Закона за адвокатурата свиква извънредно общо
събрание на адвокатската колегия на 9.11.2013 г.
в 9 ч., при спадащ кворум – в 10 ч., с точка единствена от дневния ред: разглеждане на проекта
на Закона за изменение и допълнение на Закона
за адвокатурата.
6586
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб кану-каяк Дунав“,
Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 25.10.2013 г. в 18,30 ч. в
Русе, ул. Проф. Димитър Баларев 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в устава на
СККК „Дунав“, Русе; 2. увеличаване броя на
членовете на управителния съвет от трима на
петима души в съответствие с изменения устав,
промяна в състава на УС и избор на нов председател на управителния състав. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Членовете на
сдружението могат да се запознаят с писмените
материали по дневния ред на посочения адрес
от 13,30 ч. до 18 ч. всеки работен ден.
6621
26. – Управителният съвет на сдружение „Де
цата на Търговище“, Търговище, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква своите членове на отчетно-изборно събрание на 22.10.2013 г. в 17,30 ч. в
залата на Клуба на НСО, Търговище, ул. 30 януари № 1, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на сдружението; 2. приемане на
промени в устава; 3. избор на ново ръководство.
6539
211. – Адвокатският съвет при Адвокатска
колегия – Хасково, на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква извънредно общо
събрание на 9.11.2013 г. в 10,30 ч. в Хасково, пл.
Свобода, сградата на НТС, ет. ІІІ, заседателната
зала, при следния дневен ред: 1. разглеждане на
проекта за изменения и допълнения на Закона
за адвокатурата; 2. разни.
6670
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Център по бойни изкуства и само
защита Джи Док Че“, Червен бряг, на основание
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чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на дружеството на 31.10.2013 г. в
10 ч. в седалището на дружеството – Червен бряг,
ул. Стефан Караджа, бл. 130, вх. Г, ап. 15, при
следния дневен ред: 1. да се извърши прекратяване дейността на сдружение с нестопанска цел
„Център по бойни изкуства и самозащита „Джи
Док Че“; 2. да се определи срокът за ликвидация на дружеството; 3. да се извърши избор на
ликвидатор на дружеството. Поканват се всички
членове или техни пълномощници да вземат
участие в събранието. Писмените материали са
на разположение на членовете на сдружението
в седалището на дружеството – Червен бряг, ул.
Стефан Караджа, бл. 130, вх. Г, ап. 15, всеки
работен ден от 8,30 до 17 ч.
6628
411. – Управителният съвет на СУН – с. Сва
леник, община Иваново, област Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на сдружението на 4.11.2013 г. в 14 ч.
в с. Сваленик, в сградата на училището, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за
преобразуване на сдружението в юридическо
лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност; 2. приемане на нов
устав с оглед на преобразуването на сдружението; 3. избор на нов председател и нови членове.
6587
Божана Михайлова Табакова, Ани Кири
лова Ст ои лова , К л и мен т Борисов Пе т ров,
Теодор Иванов Панев и Любомир Стоянов Сто
ев – ликвидатори на сдружение с нестопанска
цел „Буллабконтрол“ – в ликвидация по ф.д.
№ 4220/2004 г. на Софийския градски съд, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ канят всички
кредитори на сдружението да предявят своите
вземания в 6-месечен срок от обнародване на
поканата в „Държавен вестник“.
6555
Галинка Иванова Метева – ликвидатор на
„Туристическо сдружение – Габрово“, в ликвидация по ф.д. № 630/1996 г. на ОС – Габрово, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си.
6561
Христо Минчев Минев – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Радиоклуб – Стара
Загора“, в ликвидация по ф. д. № 612/2007 г. по
описа на Старозагорския окръжен съд, кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията
си в 3-месечен срок от датата на обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
6671
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