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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 6
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума
за разбирателство между правителството на
Република България и правителството на
Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати
техническа помощ, приет от ХLIІ Народно
събрание на 16 януари 2014 г.
Издаден в София на 20 януари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република
България и правителството на Съединените
американски щати относно финансирана от
Съединените американски щати техническа
помощ
Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство между правителството
на Република България и правителството
на Съединените американски щати относно
финансирана от Съединените американски
щати техническа помощ, подписан на 12 март
2013 г. в София.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 16 януари 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
307

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по външна
политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 14, ал. 4, чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 16 януари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
373

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по труда
и социалната политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 14, ал. 4, чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Цветанов Марков
като член на Комисията по труда и социалната политика.
2. Избира Христо Илиев Калоянов за член
на Комисията по труда и социалната политика.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 16 януари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
374

РЕШЕНИЕ

за пром яна в състава на Комиси ята по
енергетика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Димитър Борисов Главчев
като член на Комисията по енергетика.
2. Избира Александър Руменов Ненков за
член на Комисията по енергетика.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 16 януари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
375

РЕШЕНИЕ

РЕШИ:

за пром яна в състава на Комиси ята по
икономическата политика и туризъм

1. Освобождава Светлин Димитров Танчев
като член на Комисията по външна политика.
2. Избира Димитър Борисов Главчев за
член на Комисията по външна политика.

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
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РЕШИ:
1. Освобождава Александър Руменов Ненков като член на Комисията по икономическата
политика и туризъм.
2. Избира Теодора Радкова Георгиева за
член на Комисията по икономическата политика и туризъм.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 16 януари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
376

РЕШЕНИЕ

за пром яна в състава на Комиси ята по
въпросите на децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Теодора Радкова Георгиева като член на Комисията по въпросите на
децата, младежта и спорта.
2. Избира Снежана Георгиева Дукова за
член на Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 16 януари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
377

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 14, ал. 4, чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Светлин Димитров Танчев
като член на Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове.
2. Избира Павел А ндреев Гуджеров за
член на Комисията по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 16 януари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
378
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по Доклада на Временната анкетна комисия за
проучване на обстоятелствата по оповестените
факти и данни за нарушения, извършени в
Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси
Народното събрание на основание чл. 86
от Конституцията на Република България
и чл. 34 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема Доклада на Временната анкетна
комисия за проучване на обстоятелствата по
оповестените факти и данни за нарушения,
извършени в Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси.
2. Докладът на Временната анкетна комисия да се предостави на главния прокурор на
Република България.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 17 януари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
379

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 1
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Веселин Иванов Вълчев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република Кипър.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 10 януари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
290

УКАЗ № 2
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Христо Георгиев Георгиев за
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 10 януари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
291

УКАЗ № 5
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Изгрев, община Благоевград, област
Благоевград, на 16 март 2014 г.
Издаден в София на 20 януари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
417

УКАЗ № 7
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Сталево, община Димитровград,
област Хасково, на 16 март 2014 г.
Издаден в София на 22 януари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
455

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
от 14 януари 2014 г.

по конституционно дело № 21 от 2013 г.
Конституционният съд в състав: председател: Димитър Токушев, членове: Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев,
Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас
Анастасов, Гроздан Илиев, при участието
на секретар-протоколиста Гергана Иванова
разгледа в закрито заседание на 14 януари
2014 г. конституционно дело № 21 от 2013 г.,
докладвано от съдията Анастас Анастасов.
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Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България.
Делото е образувано на 29 октомври 2013 г.
по искане на президента на Република България за:
А) установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание от
19 юни 2013 г., с което е отменено решението за
избиране на председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ДАНС), прието от
Народното събрание на 14 юни 2013 г. (ДВ,
бр. 54 от 2013 г. ); и
Б) задължително тълкуване на чл. 84, т. 8
във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 68,
ал. 1 от Конституцията, като се отговори на
следните въпроси:
1. Когато на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията Народното събрание избере народен
представител за ръководител на институция,
определена със закон, решението за избора му
инкорпорира ли и елементите на решение по
чл. 72, ал. 2 от Конституцията за прекратяване
на пълномощията на народния представител;
2. Когато на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията Народното събрание избере народен
представител за ръководител на институция,
определена със закон, и народният представител
е изразил пред парламента своята воля да заеме тази длъжност, необходимо ли е изричното
подаване на оставка от народния представител
по чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията, и
3. Когато народен представител е избран от
Народното събрание за ръководител на институция по процедура, уредена в специален закон,
и е положил клетва пред Народното събрание,
от кой момент се прекратява неговият мандат
като народен представител, за да не възникне
несъвместимост по смисъла на чл. 68, ал. 1
от Основния закон.
С определение от 14 ноември 2013 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане
по същество искането на президента, като е
отклонил искането му по т. 3 от буква „Б“, а
именно: „Когато народен представител е избран от Народното събрание за ръководител на
институция по процедура, уредена в специален
закон, и е положил клетва пред Народното
събрание, от кой момент се прекратява неговият мандат като народен представител, за да
не възникне несъвместимост по смисъла на
чл. 68, ал. 1 от Основния закон?“, и е прекратил делото в тази му част.
Със същото определение Конституционният
съд е констатирал и определил, че предметът
на искането в частта му по буква „Б“, т. 1 и
2 относно задължително тълкуване на чл. 84,
т. 8 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Конституцията във връзка с предсрочното
прекратяване на пълномощията на народен
представител при избирането му от парламента на друга държавна служба е свързан
с предмета на конституционно дело № 17 от
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2013 г. и го е присъединил към к.д. № 17 от
2013 г. за постановяването на общо решение.
Предмет на разглеждане по същество е
искане на президента на Република България
за установяване на противоконституционност
на Решение на 42-рото Народно събрание
на Република България от 19 юни 2013 г., с
което е отменено решението за избиране на
председател на ДАНС, прието от Народното
събрание на 14 юни 2013 г., като противоречащо на § 5 от преамбюла, чл. 4, ал. 1 и чл. 8
от Конституцията.
Вносителят твърди, че решението на Народното събрание от 19 юни 2013 г. противоречи
на основен конституционен принцип – на правовата държава, установен в § 5 от преамбюла
и чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република
България, като с този акт Народното събрание е
прекратило предсрочно и без правно основание
мандат на орган – председател на Държавна
агенция „Национална сигурност“, и е нарушило
по този начин един от основните принципи на
конституирането и функционирането на органи
на публичната власт, гарантиращ разделението
на властите и правовата държава, а именно
мандатността. Твърди се, че с това решение е
нарушена както Конституцията, така и Законът
за Държавна агенция „Национална сигурност“,
тъй като основанията за предсрочно прекратяване на мандата на председател на ДАНС
са изрично посочени в чл. 8, ал. 4 ЗДАНС,
а такива не са били налице към момента на
постановяване на решението.
На второ място е посочено, че с отменителното решение от 19 юни 2013 г. е нарушен
и принципът за разделение на властите, установен в чл. 8 от Конституцията, като с акта
си Народното събрание пряко е засегнало
назависимостта на специализиран орган към
Министерския съвет, отменяйки решението
си от 14 юни 2013 г. за избор на председател
на ДАНС, без да са налице необходимите
законови предпоставки за това. Твърди се, че
решението на Народното събрание, с което то
избира свой член на друга държавна длъжност,
е акт с еднократно действие и след като лицето
е встъпило в длъжност и е започнал неговият
мандат, решението не може да бъде отменено.
Единствено конституционосъобразни правни
последици могат да бъдат постигнати с приемането на акт за освобождаване от длъжност
при наличието на основания, предвидени в
Конституцията или в закон за прекратяване
на мандата.
От заинтересуваните по делото страни не
са постъпили становища по делото.
Конституционният съд, след като обсъди
изложените в искането на президента на Република България доводи в частта му, предмет
на настоящото дело, прие следното:
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С решение на Народното събрание от 14 юни
2013 г. на основание чл. 84, ал. 8 и чл. 86,
ал. 1 от Конституцията и чл. 8, ал. 1 ЗДАНС
по предложение на министър-председателя на
Република България народният представител
Делян Славчев Пеевски е избран за председател
на ДАНС, като същият незабавно е положил
изискуемата клетва по чл. 8а ЗДАНС. С молба вх. № 354-00-374 от 14.06.2013 г. Пеевски е
подал оставка като народен представител с
искане да бъде приета от Народното събрание
на основание чл. 72, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1 от Конституцията на Република България.
На 17 юни 2013 г. Пеевски със заявление
№ 354-00-385 оттеглил подадената от него оставка като народен представител и същата не
е гласувана от Народното събрание.
На 19 юни 2013 г. Народното събрание е
приело решение на основание чл. 86, ал. 1 от
Конституцията, с което отменя решението
си от 14 юни 2013 г. за избора на Пеевски за
председател на ДАНС.
През 1993 г. с Решение № 2 от 1993 г. по
к.д. № 36 от 1992 г. Конституционният съд
приема, че решенията на Народното събрание
по своето естество са правни актове, които
имат задължителна сила за всички държавни
органи, организации и граждани. Приемането и
правното им действие са уредени с разпоредбите
на чл. 81, чл. 86, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 2 и 3 от
Конституцията и с разпоредби на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание. Съдът приема, че „в Основния закон
не съществува изрична разпоредба, която да
забранява Народното събрание да отменя или
изменя“ своите решения, както и че „обстоятелството, че решението е изпълнено и от това
са настъпили правни последици, не ограничава
правото на Народното събрание да изменя и
отменя собствения си акт, който е приело при
осъществяване на конституционните си правомощия“. В рамките на своите конституционни
правомощия Народното събрание има право
да отменя или изменя свои актове, „когато
прецени, че има основания за това“.
Водено от това разбиране и като се позовава
на посоченото решение на Конституционния
съд, с решение от 20 август 2009 г. 41-вото
Народно събрание отменя две свои решения – тези от 28 май 2009 г. и 29 май 2009 г. за
избор съответно на управител и подуправител
на Българската народна банка.
С решение от 22 ноември 2012 г. Народното
събрание отменя и свое решение от 31 октомври 2012 г. за избор на конституционен
съдия поради „невстъпване в длъжност“ (ДВ,
бр. 93 от 2012 г.). Това решение е израз и на
позицията на Народното събрание, че ако едно
избрано на друга държавна служба лице все
още не е встъпило в длъжност, няма как да
бъде освободено на основанията за предсрочно прекратяване на мандата му, посочени в
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специалния закон. Посоченото решение тогава
е било подкрепено от 140 народни представители от всички парламентарни групи при
само един въздържал се. То също се основава на цитираното Решение № 2 от 1993 г. на
Конституционния съд по к.д. № 36 от 1992 г.
и съответства на разбирането на Народното
събрание, че до встъпването в длъжност на
избраното лице решението за неговия избор
може да бъде отменено с последващо решение.
Четиридесет и второто Народно събрание
застъпва разбирането на предходната легислатура и в решението от 19 юни 2013 г. за отмяна
на решение от 14 юни с.г. за избор на Делян
Славчев Пеевски за председател на ДАНС. С
гласовете на всички присъствали в залата 128
народни представители Народното събрание,
видно от мотивите на вносителите, приема, че
избраното за председател на ДАНС лице не е
встъпило в длъжност и поради това единственият начин да бъде открита нова процедура за
избор на председател на ДАНС минава през
отмяната на посоченото решение.
В случая позицията на Народното събрание
е била допълнително мотивирана от открито
писмо на Делян Пеевски до медиите, от което
става ясна волята му, че не желае да изпълнява
длъжността председател на ДАНС. Впоследствие тази негова воля е потвърдена от акта
на оттегляне на оставката му като народен
представител със заявление от 17.06.2013 г.
Народното събрание е възприело същото
по отношение на встъпването в длъжност и
изобщо за несъвместимостта на народните
представители. Същевременно, предвид изложените „противоречиви тълкувания“ по
въпроса по повод несъвместимостта на Делян
Пеевски във връзка избора му за председател
на ДАНС, Народното събрание чрез 93-ма народни представители на 25.06.2013 г. е сезирало
Конституционния съд с искане за тълкуване
на чл. 72 от Конституцията.
Народното събрание има право да отменя
свои решения, но не може да го прави неограничено и безусловно, като преценката трябва
да бъде извършвана за всеки отделен случай.
При тази преценка трябва да бъдат отчетени
всички факти, довели до приемането на съответното решение, както и възможностите,
с които Народното събрание е разполагало
към онзи момент, за да реши един въпрос в
съответствие с публичния интерес. При тази
преценка не могат да се приемат за установени
обстоятелства, които произтичат от последващи
решения на Конституционния съд. Към този
момент (19 юни 2013 г.) Народното събрание
не е било обвързано от преценката на Конституционния съд, съдържаща се в решения
№ 7 по к.д. № 16 от 2013 г. и № 14 по к.д. № 17
от 2013 г.
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Правните последици от ясно изразената от
Делян Пеевски воля да не изпълнява функциите на председател на ДАНС, валидирани
от последващото оттегляне на оставката му
като народен представител, не могат да бъдат игнорирани. Писмото на Делян Пеевски
до медиите, последвано от юридическия акт
на оттеглянето на вече подадената от него
оставка като народен представител, постигат
конституционосъобразния ефект на оставка
от поста председател на ДАНС. Това е така,
тъй като нито Делян Пеевски е могъл да бъде
заставен да упражнява правомощия, които той
не желае да упражнява, нито ДАНС е могла
да бъде оставена без ръководство.
В отсъствието на обвързваща практика на
Конституционния съд по въпросите на несъвместимостта, при установената към онзи
момент парламентарна практика за отмяна на
решения на Народното събрание и с оглед на
разпоредбата на чл. 8, ал. 4 ЗДАНС Народното
събрание е трябвало да вземе решение по възникналия проблем. То е било изправено пред
ясната воля на Делян Пеевски, че не желае да
изпълнява длъжността председател на ДАНС.
В отсъствието на подадено по надлежния ред
негово искане по чл. 8, ал. 4 ЗДАНС (оставка)
премиерът не би могъл да направи предложение за освобождаването му. Не са били налице
другите предвидени в ЗДАНС основания. Не
е съществувал друг начин, чрез който да бъде
открита възможността за нов избор на председател на ДАНС, а това е било наложително
при създалото се обществено напрежение.
Конституционният съд не намира, че е
нарушен принципът за разделение на властите, тъй като в конкретния случай нито едно
правомощие на орган на изпълнителната власт
не е било накърнено. От взетото решение за
нов избор на председател на ДАНС не е била
засегната каквато и да е било конституционно
защитена ценност. Точно обратното, евентуалното бездействие на Народното събрание
в тогавашната обстановка би създало хаос и
обществено напрежение. Така би се стигнало
до парализиране на ДАНС и до блокиране
на политиката на държавата по защита на
националната сигурност и противодействието на престъпността. Подобно поведение би
било в противоречие с принципа на правовата
държава.
Изложеното не дава основание оспореното
решение на Народното събрание да бъде обявено за противоконституционно. Преди да се
правят изводи по този въпрос обаче, е необходимо да бъде отново преценена допустимостта
на направеното искане. Това се налага преди
всичко поради приетото междувременно Тълкувателно решение № 14 на Конституционния
съд по к.д. № 17 от 2013 г.
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На основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията задължително тълкуване по въпросите
на несъвместимостта на народните представители се дава с решение на Конституционния
съд № 14 от 2013 г. по к.д. № 17 от 2013 г. В
него е прието, че „когато Народното събрание
избере народен представител за ръководител
на институция, определена със закон, и той
изрази пред него волята си да заеме другата
служба, народният представител трябва да
подаде оставка пред Народното събрание и
то е длъжно да я приеме, за да преустанови
състоянието на несъвместимост“.
От цитираното решение на Конституционния съд следва, че при подобен избор възниква
несъвместимост и това разбиране обвързва
Народното събрание. Доколкото решенията на
Конституционния съд действат само занапред,
Решение № 14 от 2013 г. по к.д. № 17 от 2013 г.
е задължително за Народното събрание от
деня на влизането му в сила. Оттук нататък
Народното събрание няма право на преценка
за наличието на несъвместимост и не може да
действа по никакъв друг начин при предсрочно
прекратяване на мандат освен на основанията,
предвидени в закона. Така се предотвратяват
спорни парламентарни практики, отразени в
посочените по-горе решения на Народното
събрание.
Искането по к.д. № 21 от 2013 г. на президента на Републиката е единно и включва
два елемента, които са неразривно обвързани:
произнасяне по конституционосъобразността
на конкретно оспорено решение на Народното
събрание и съчетано с него тълкуване на Конституцията и по въпроси, свързани с несъвместимостта на народните представители. Двата
елемента на искането по к.д. № 21 от 2013 г.
налагат да се прецени конституционосъобразността на оспореното решение на Народното
събрание не сама по себе си и изолирано от
тълкуването, а за да се приведе противоречивата парламентарна практика в съответствие с
изискванията на Конституцията. Тази цел вече
е постигната с влизането в сила на посоченото
тълкувателно решение. Това прави искането
недопустимо, тъй като вече липсва правен
интерес от произнасянето на съда. Въпросът с
отмяната на решения на Народното събрание, с
които лица са били избрани за ръководители на
държавни институции на основание чл. 84, т. 8
от Конституцията, ще трябва да бъде решаван
занапред при обвързващата предпоставка на
т. 6 от тълкувателното решение.
Обявяването за противоконституционно на
оспореното решение има за резултат изкуственото възстановяване на Делян Пеевски като
председател на ДАНС и оттам – до преразглеждане на Решение № 7 на Конституционния съд
по к.д. № 16 от 2013 г. Така отново се налага
изводът за недопустимост, защото ще е налице
преразглеждане на въпрос, по който съдът вече
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се е произнесъл. Възприемането на тезата, че
Народното събрание следва да се произнесе
по въпроса за оставка на Делян Пеевски след
настоящото решение на Конституционния съд
би довело единствено до изкуствено пораждане
на ново искане за обявяването му в несъвместимост. Разбирането, че към този момент имаме
двама действителни председатели на ДАНС и
изборът на втория би бил законен, дори още
да не е приета оставката на първия, е правно
и логически непоследователно. В настоящото
производство Конституционният съд не би
могъл, както се твърди, да се произнесе по
законността на избора за председател на ДАНС,
извършен с решение на Народното събрание
от 19 юли 2013 г. (ДВ, бр. 65 от 2013 г.), защото
би излязъл извън предмета на искането.
Конституционният съд намира за нужно да
добави, че несъвместимостта като основание
за предсрочно прекратяване на мандата на
народен представител означава, че Народното
събрание не може да предприема действия,
с които изкуствено да я породи, а трябва с
актовете си да се стреми да я предотвратява.
Поради изложените по-горе причини искането трябва да бъде отклонено като недопустимо.
Държавният глава, действайки в защита на
публичния интерес и върховенството на Конституцията, постига своята цел чрез постановеното
по негово искане тълкувателно решение. С това
решение трайно се изясняват основни въпроси
за несъвместимостта на народните представители и правомощията на Народното събрание
и се създават предпоставки за формиране на
непротиворечива и конституционосъобразна
парламентарна практика.
По тези съображения и на основание чл. 19,
ал. 1 и чл. 21, ал. 5 ЗКС, чл. 22, ал. 3 и чл. 25,
ал. 2 ПОДКС Конституционният съд
ОПРЕДЕЛИ:
Отк лонява като недопустимо искането
на президента на Република България за
обявяване за п рот ивоконст и т у ционно на
Решение на Народното събрание от 19 юни
2013 г. за отмяна на решението за избиране
на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ от 14 юни 2013 г. (ДВ,
бр. 54 от 2013 г.).
Прекратява производството по делото.
Връща искането на президента заедно с
препис от настоящото определение.
Съдиите Благовест Пунев, Румен Ненков
и Анастас Анастасов са подписали определението с особено мнение. Съдиите Стефка
Стоева и Георги Ангелов са представили
становища.
Председател:
Димитър Токушев
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ

по конститу ционно дело № 21 от 2013 г.
на конституционните съдии Благовест Пунев,
Румен Ненков и Анастас Анастасов
Изразяваме несъгласие с определението
на мнозинството съдии, по силата на което е отклонено като недопустимо искането
на президента на Република България за
установяване на противоконституционност
на решението на 42-рото Народно събрание
на Република България от 19 юни 2013 г., с
което е отменено решението за избиране на
Делян Славчев Пеевски за председател на
Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДАНС), прието от Народното събрание на
14 юни 2013 г., по следните съображения:
1. Основаната на чл. 21, ал. 5 от Закона за
Конституционен съд (ЗКС) теза за недопустимост е лишена от правна опора, защото с
нито един свой предходен акт Конституционният съд не се е произнасял по предмета
на настоящото дело.
а) С Решен ие № 7 о т 07.10.2 013 г. по
к.д. № 16 от 2013 г. съдът се е произнесъл по
поставения пред него въпрос, дали временното
изпълнение на държавната служба председател на ДАНС от Делян Пеевски съставлява
основание за предсрочно прекратяване на
пълномощията му на народен представител
поради състояние на несъвместимост. В мотивите на същото решение само като факт
е споменато и решението на Народното събрание от 19 юни 2013 г., което се оспорва в
настоящото производство, без изобщо да се
обсъжда неговата конституционосъобразност,
т.е. без преценка по този въпрос, относима
към извода за неоснователност на искането
по чл. 72, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3 във
връзка с чл. 68, ал. 1 от Конституцията. Поради липсата на идентичност на предмета на
искането (основание и петитум), по което е
образувано к.д. № 16 от 2013 г., с предмета
на искането по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, по което е образувано настоящото
дело, не е осъществен съставът на чл. 21,
ал. 5 ЗКС като процесуална пречка за разглеждане по същество на последното искане
и няма основание за неговото отклоняване
като недопустимо.
б) Поначало задължителното тълкуване на
Конституцията, дадено от Конституционния
съд по силата на нейния чл. 149, ал. 1, т. 1,
не може да съставлява процесуална пречка
за упражняването на останалите правомощия
на съда. Като нормативно, а не казуално тълкуване на Основния закон, то трябва да бъде
съобразявано единствено при произнасянето
по съществото на всеки отделен конституционен спор, а не по неговата допустимост.
Затова, като се основават на обратната изходна
позиция, която според нас е погрешна, мо-
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тивите на мнозинството обяснимо и логично
смесват доводи за недопустимост на искането
с не съвсем категорични доводи за неговата
неоснователност по същество. При това, дължим да посочим, че т. 5 и 6 на Тълкувателно
решение № 14 от 18.12.2013 г. по к.д. № 17 от
2013 г., доколкото имат някаква връзка с казуса, обуславят само две констатации: първо,
че при вземане на решение от 14.06.2013 г.
за избор на Делян Пеевски за председател
на ДАНС Народното събрание е разполагало
с възможността със същото решение да се
произнесе и по оставката му като народен
представител, която към онзи момент все
още не е била оттеглена, и второ, че изборът
на Пеевски на длъжност, чието изпълнение
създава състояние на несъвместимост, е
задължавал Народното събрание да приеме
оставката му, за да преустанови това състояние. И двата въпроса обаче са неотносими
към предмета на настоящото дело.
2. Относно несъстоятелността на тезата
за недопустимост, основана на разбирането,
че конститутивните актове на Народното
събрание, с които се засягат индивидуални
права и интереси, са изключени от обхвата
на конституционния контрол, поддържаме
становището си, изложено в раздел ІІІ на
Решение № 15 от 19.12.2013 г. по к.д. № 19 от
2013 г. Продължаваме да считаме, че такова
разбиране е в разрез с недвусмисления текст
на Основния закон и не отчита, че непосредствената цел на конституционното правосъдие
по сега действащия конституционен модел не
е възстановяване на индивидуалните права на
отделната личност, а защитата на един доста
по-широк обществен интерес на основата на
общочовешките ценности и демократичните
принципи на управление, каквито са например
разделението на властите, правовата държава и пр. В случая става въпрос за публична
акция, насочена към разрешаване на един
междуинституционален спор, иницииран от
президента на Републиката, който изрично е
включен в подведомствеността на юридическия арбитраж, осъществяван от конституционната юрисдикция. Точно затова народният представител Делян Пеевски не беше
конституиран като заинтересувана страна по
определението от 14 ноември 2013 г., с което
първоначално Конституционният съд намери
искането за допустимо – становище, което
ревизира с крайния акт по настоящото дело.
Ако не беше отстъпил, според нас без
основание, от виждането си по определението от 14 ноември 2013 г. за допустимост на
проверката за конституционосъобразност на
парламентарното решение от 19 юни 2013 г.,
Конституционният съд нямаше да бъде затруднен да се произнесе по същество.
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Първо, с решението по к.д. № 16 от 2013 г.
всички сега действащи конституционни съдии са констатирали, че след избирането на
народния представител Делян Пеевски за
председател на ДАНС и полагането от него
на законоустановената клетва надлежно е
започнал да тече мандатът му на новия пост.
В мотивите на това решение не са установени
никакви нови обстоятелства, а само са възпроизведени фактите, които са съществували
към момента на постановяване на оспорения
парламентарен акт, и се тълкуват правните
разпоредби, вк лючително и на Основни я
закон, такива, каквито са били по същото
време. В тази връзка не споделяме позицията
на мнозинството, че недопустимостта на искането се обуславя и от това, че при вземане на
решението от 19 юни 2013 г. народните представители не са предполагали какво тълкуване
на правото ще бъде възприето впоследствие
от Конституционния съд. Конституционният
контрол се основава върху преценката на
съда за съответствието на проверявания акт
с Основния закон на държавата. Абсолютно
недопустимо е като предварително условие
за преминаване към проверката по същество
да бъдат съобразявани и обстоятелства без
правно значение, като полезността на акта,
напрегнатата обстановка или наличието на
други извинителни причини за извършване
на правонарушение при постановяването му.
Според нас всякакви съображения за политическа целесъобразност са ирелевантни при
упражняване на конституционния контрол.
Още повече, че след произнасянето на Конституционния съд съответните органи разполагат
с достатъчна власт да поправят допуснатите
от тях грешки и пропуски в рамките на конституционните изисквания, за да преодолеят
неприемливата от конституционно гледище
ситуация, която сами са предизвикали.
Второ, Тълкувателно решение № 13 от
15.12.2010 г. по к.д. № 12 от 2010 г. свързва
мандатността с конституционните принципи на правовата държава и разделението
на властите (т. 1 от диспозитива) и изисква
предсрочното прекратяване на мандат, установен от закон, да се извърши единствено на
основанията, предвидени в този закон (т. 2,
абзац 1 от диспозитива). Очевидно е, че решението за отмяна на избора на председател
на ДАНС от 19 юни 2013 г. не съобразява
задължителната сила на това решение, тъй
като е насочено към постигане на предсрочно
прекратяване на мандат, надлежно възникнал
по Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“ (ЗДАНС), на основание, което не
е предвидено в същия закон. Народното събрание наистина има правото да преразглежда
своите актове, включително и да ги отменя,
но тази възможност не е нито неограничена,
нито безусловна. Първо, възможността е огра-
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ничена от изискването за правна сигурност,
т.е. за предвидимо управление, подчинено
на закона, което е и основен елемент на
характеристиките на правовата държава по
смисъла на чл. 4, ал. 1 от Конституцията (вж.
в този смисъл Решение № 17 от 1997 г. по
к.д. № 10 от 1997 г.; Решение № 6 от 2004 г.
по к.д. № 7 от 2004 г.; Решение № 1 от 2005 г.
по к.д. № 8 от 2004 г.; Решение № 5 от 2007 г.
по к.д. № 11 от 2006 г.; Решение № 3 от 2008 г.
по к.д. № 3 от 2008 г.; Решение № 10 от 2009 г.
по к.д. № 12 от 2009 г. и Решение № 2 от
2013 г. по к.д. № 1 от 2013 г.). Второ, парламентът не може да изземва законоустановени
функции на изпълнителната власт (в случая
на министър-председателя по чл. 8, ал. 5
ЗДАНС), свързани с предсрочното прекратяване на мандата на съответния орган, защото
така накърнява разделението на властите по
чл. 8 от Конституцията. Поради различния
характер на постановяваните от Народното
събрание актове, в това число и решения,
условията, при които то може да ги отменя,
не подлежат на регламентация a priori. Това
обаче не означава, че те не съществуват, а че
подлежат на преценка във всеки конкретен
случай.
В случая оспореното решение на Народното
събрание от 19 юни 2013 г. цели преустановяване на надлежно възникналите пълномощия на Делян Пеевски като председател
на ДАНС, без обаче от него да става ясно
коя от изчерпателно посочените хипотези
на предсрочно прекратяване на законовия
мандат по чл. 8, ал. 4 ЗДАНС е реализирана.
Не е спазена и процедурата по чл. 8, ал. 5
ЗДАНС, защото парламентът може да освободи избрания от него ръководител в системата
на изпълнителната власт, включително и в
случая на подадена от него оставка, само
на основата на съответно предложение на
министър-председателя. Затова подлежащият
на конституционен контрол парламентарен
акт противоречи на чл. 4, ал. 1 и чл. 8 от
Конституцията.
С обявяването на противоконституционността на решението на Народното събрание
за отмяна на избора на народния представител Делян Пеевски за председател на ДАНС
щяха да бъдат изпълнени предписанията на
Конституцията, така както са изтълкувани с
обвързваща сила от Конституционния съд. От
това нямаше да настъпят никакви фатални за
обществото събития, каквито се предполагат
от мнозинството, тъй като нямаше да последва възстановяване на правните последици
от решението за избор от 14 юни 2013 г. без
съгласието на избраното лице.
Наистина, подложеният на конституционен
контрол парламентарен акт е издаден по повод
нежеланието на Делян Пеевски да изпълнява правомощията си на държавната служба,
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на която е бил избран. Съгласни сме, че по
своето същностно съдържание това волеизявление съставлява подаване на оставка, а по
силата на чл. 8, ал. 4, т. 1 ЗДАНС оставката е
едно от законовите основания за предсрочно
прекратяване на мандата на председателя на
ДАНС. В тази връзка с писмо от 15 юни 2013 г.
избраният към този момент председател на
Държавната агенция „Национална сигурност“,
изразявайки готовността си да приеме решение, с което изборът му да бъде отменен,
недвусмислено е заявил и желанието си да се
оттегли от този пост. Впоследствие Пеевски е
потвърдил изявленията си в посоченото писмо, като е подал и заявление № 354-00-385 от
17.06.2013 г., с което е уведомил председателя
на Народното събрание, че оттегля оставката
си като народен представител, подадена на
14 юни 2013 г. Тези обстоятелства са отчетени
и от вносителите на проекта за решение от
19 юни 2013 г., като съответни мотиви в тази
насока са били изложени в пленарната зала.
Волеизявлението на избрания на 14 юни
2013 г. председател на ДАНС наистина има
п ра вн и послед и ц и. То обаче с ъс та вл я ва
само един от задължителните елементи на
процеду рата по чл. 8, ал. 5 във връзка с
ал. 4 ЗДАНС за предсрочно прекратяване на
законовия мандат. Нямаше да има пречка
тази процедура да бъде довършена, ако с акт
на Конституционния съд беше установена
противоконституционност, защото конституционното решение не би имало обратно
действие и само по себе си нямаше да доведе
автоматично до опорочаване на законността
на избора от 18 юли 2013 г. на новия председател на Държавна агенция „Национална
сигурност“.
Установяването на противоконституционността на оспореното решение беше необходимо не за да се постави казусът „Пеевски“
отново, макар и за кратко време, в центъра на
общественото внимание. За нас това не е от
голямо значение, но беше изключително важно Народното събрание занапред, в какъвто
и състав да бъде, да има ясен ориентир как в
аналогични случаи да съобразява повелите на
Основния закон, така както са изтълкувани
от Конституционния съд. Така в бъдещата си
практика то щеше да се въздържа чрез отмяна
на свое решение за избор на лице на друга
държавна служба да постига противозаконно предсрочно прекратяване на установения
мандат, въпреки пълното осъществяване на
конституционния, съответно – законовия състав, необходим за надлежното му възникване.
Ако такъв подход се толерира, би могло да
се стигне до абсурдната ситуация, при която
конкретно възникнали обстоятелства да се
оценят като изключителни, за да се оправдае
решение на парламента, с което да бъде от-
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менен изборът на Министерския съвет, без
да се съобразяват основанията и процедурите
по чл. 111 – 112 от Конституцията.
Определението за отклоняване на искането
на президента поради недопустимост, взето с
гласовете на мнозинството съдии, съдържа и
нещо полезно. Направените констатации за
политическата целесъобразност на отмяната
на предходното решение за избор на председател на ДАНС биха били ненужни, ако
оспореният парламентарен акт действително
отговаряше на конституционните изисквания.
По настоящото дело Констит у ционният съд трябваше да разгледа по същество
изключително важния от гледна точка на
конституционната практика въпрос за параметрите, в които е допустимо Народното
събрание да от мен я свои те решени я. За
съжаление, като краен резултат липсата на
ясен и недвусмислен отговор е продължение
на тенденцията отношенията на взаимно
уважение и сътрудничество между властите
да се разбират превратно като обслужване
на една власт от друга.
В заключение отбелязваме, че отклоняването на искането на президента и прекратяването на конституционното производство
по правно несъстоятелни съображения беше
предизвестено. По този начин формираното в
Конституционния съд мнозинство предотврати деликатната ситуация, в която би изпаднало при произнасяне по същество, защото
ако отхвърли искането, би дало индулгенция
за правен нихилизъм и волунтаризъм при
издаването на управленски актове от Народното събрание, а ако го уважи, би признало
юридическата погрешност на предходното си
решение по чл. 72, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3
във връзка с чл. 68, ал. 1 от Конституцията.
Възприетият подход на отказ от правосъдие
може и да е удобен, но ерозира авторитета
на конституционната юрисдикция и демотивира възможните вносители да сезират съда
с искания за противоконституционност на
спорни от конституционна и щекотливи от
политическа гледна точка управленски актове
на парламента.
Конституционни съдии:
Благовест Пунев
Румен Ненков
Анастас Анастасов

СТАНОВИЩА

по конституционно дело № 21 от 2013 г.
На конституционния съдия Стефка Стоева
Като споделям изразеното в мотивите на
определението становище за недопустимост
на искането, поддържам и изразеното от мен
становище при постановяване на определени-
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ето за допускане на искането за разглеждане
по същество, че искането е недопустимо и на
основание чл. 21, ал. 5 ЗКС.
Искането за установяване на противоконституционност на решението на Народното
събрание от 19 юни 2013 г. изглежда ново, тъй
като е за установяване противоконституционност на решение, с което съдът не е бил
сезиран преди и не се е произнесъл с решение. В действителност, ако се произнесе по
същество по искането, съдът неизбежно ще се
занимае с въпроса за статуса на Делян Пеевски – има ли той качеството на председател
на ДАНС поради противоконституционност
на оспореното решение, или решението не
противоречи на Основния закон и той има
качеството на народен представител.
Съгласно чл. 21, ал. 5 ЗКС, когато Конституционният съд се е произнесъл с решение или
с определение за недопустимостта на направеното искане, по същия предмет не могат да
се правят нови искания. Законът не случайно
използва „произнасяне по същия предмет“, а
не „произнасяне по същото искане“, от което
и следва, че идентичен трябва да е предметът
на делата, а не формулираните по различни
начини искания. Цитираната разпоредба,
като всяка забранителна норма, следва да се
тълкува ограничително, но и същевременно
тя не бива пряко да се нарушава или да се
заобикаля процедурно.
Намирам, че предметът на настоящия конституционен спор не е само формулираното
в искането установяване на противоречие с
Конституцията на решението за отмяна на
избора на Делян Пеевски за председател на
ДАНС. То цели преди всичко Конституционният съд отново да се занимае с въпроса за
статуса му на народен представител, но вече
по повод оспорване конституционосъобразността на решение на Народното събрание.
С Решение № 7 от 2013 г. по к.д. № 16 от
2013 г. съдът вече се произнесе по статуса на
Пеевски, като не уважи отправеното искане
за установяване на несъвместимост като народен представител поради изпълняване на
друга държавна служба, която според закона
е несъвместима с положението на народен
представител. Видно от доказателствата по
това дело и от мотивите на решението, Делян Пеевски е подал оставка като народен
представител на 14.06.2013 г., по която няма
произнасяне и която на 17.06.2013 г. е оттеглена, след което на 19.06.2013 г. с оспореното
решение е отменено решението за избора му от
14.06.2013 г. При постановяване на решението
в тази част съдиите са се обединили около
тези безспорно установени факти и вече въз
основа на тях са достигнали до различни правни изводи относно статуса на Делян Пеевски.
Мнозинството от 11 съдии е приело, че той
има качеството на народен представител, след
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като обсъжда въпроса за несъвместимостта
му като народен представител. Върху тази
база едната група съдии обосновават извода
си, че той именно като депутат е в състояние
на несъвместимост поради изпълнението на
друга държавна длъжност, а другата група
съдии считат, че в случая няма основание да
бъде установена несъвместимост на народен
представител. Един съдия е изразил становището, че Делян Пеевски е изгубил качеството на народен представител поради това,
че решението за избора му за председател
на ДАНС съдържа и решение за освобождаване като депутат. Никой от съдиите не е
застъпил становището, че той е продължил
да бъде председател на ДАНС след приемане
на приложеното като доказателство по делото
решение от 19.06.2013 г., защото то е противоконституционно.
Доказателствата по настоящото дело са същите, сравнени с тези по к.д. № 16 от 2013 г.,
и те установяват същите факти. Намирам, че е
недопустимо да се прави повторна преоценка
на абсолютно едни и същи факти и да се иска
от съда да ревизира предходно свое решение
под предлог, че е сезиран с друго искане, мотивирано със защита на правовата държава
и принципа за правна сигурност. Оспореното
решение не е прието против волята на прекия
му адресат (посочената в решението практика
на парламента сочи на отменени впоследствие
решения за избор и без съгласието на избраните), а е пряко свързано с оттеглянето на
депозираната в Народното събрание оставка
на Делян Пеевски, поради което и решението
има смисъл само в съчетание с оттеглената
оставка, доколкото двете принадлежат към
сложен фактически състав за прекратяване
на възникнала несъвместимост.
В случая съдът упражнява специфично
правомощие по решаване на индивидуален
конституционен спор. Естеството на тези
производства налага не само исканията да
имат различни основания, но и те да се обосновават с различни факти и да почиват на
нови обстоятелства, които вече не са преценявани от съда. При решаване на конституционен спор относно искане за установяване
на несъвместимост на народен представител
съдът безспорно е длъжен да прецени всички
факти по делото, които имат отношение към
статуса му, защото съгласно чл. 22, ал. 1 ЗКС
той не е ограничен с посоченото в искането
основание за несъответствие с Конституцията.
Поради това считам, че когато новото искане
се позовава без каквато и да е промяна на
същите факти, по които съдът се е произнесъл с решение, е налице „същият предмет“
по смисъла на чл. 21, ал. 5 ЗКС и това прави
искането недопустимо.
Конституционен съдия:
Стефка Стоева
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На конституционния съдия Георги Ангелов
Споделям крайния резултат в определението за недопустимост на искането, но по
различни от изложените от мнозинството
колеги съображения.
1. Оспореното парламентарно решение
е едностранно властническо волеизявление,
което прекратява правото на избрано веднъж
физическо лице да упражнява компетентността на управител на ДАНС като държавен
орган. Макар прието от Народното събрание,
действието на решението не е в сферата на
законодателната власт, защото не създава,
а следва да приложи съществуваща правна
норма (тази на чл. 8, ал. 4 ЗДАНС). Не е и в
сферата на съдебната власт, тъй като не решава
правен спор съобразно съществуваща норма.
Последиците на решението са в сферата на
изпълнителната власт така, както и ако би
било прието от административен орган. Не
принадлежността на органа, субект на волеизявлението, към една от трите власти, а
методът на регулиране и правните последици
от неговото волеизявление са от значение за
определянето му като властнически акт, и
то от точно определен вид – законодателен,
административен или съдебен, или като гражданскоправно действие. А дминистративни
актове поначало издават органите на изпълнителната власт. Народното събрание също
може да издава решения, които имат характер
на административни актове. Същото се отнася
до юридически или физически лица, както
и техни сдружения, ако са оправомощени за
това със закон.
2. Решението следователно е волеизявление
на орган, действащ като административен по
смисъла на чл. 120, ал. 1 от Конституцията.
Контролът за неговата законност се осъществява съгласно тази разпоредба от съдилищата
чрез обжалването му като административен
акт по ред, определен от текущия законодател,
доколкото последният не е изключил обжалваемостта му при условията (и ограниченията)
на чл. 120, ал. 2 от Конституцията.
Законността е съответствието на акта със
закона в родовия смисъл на това понятие,
обхващащ цялата система от правни норми.
Затова административният съд следва да
провери не само съответствието на акта със
закона (в случая с чл. 91, 99 и 156 от Административнопроцесуалния кодекс относно
допустимостта на преразглеждането, отмяната или оттеглянето на акта, чл. 59 относно
фактическите основания за отмяната и пр.) и
подзаконовите нормативни актове, но преди
всичко с Конституцията.
Изк лючването със закон на съдебни я
контрол по чл. 120, ал. 2 от Основния закон
не може да пренесе подведомствеността на
проверката на акта от съдебната власт към
Конституционния съд, защото тя е част от
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конституционно установеното разделение на
властите – чл. 8 от Конституцията. Подробни
мотиви против останалите разрешения на
въпроса се съдържат в т. І, 3 от решението
по к. д. № 19 от 2013 г. в частта за недопустимостта на искането.
3. Тълк у ването в Тълк у вателно решение № 14 от 17 и 18 декември по к. д. № 17 от
2013 г. е абстрактно. Като такова то изяснява
точния смисъл на тълкуваните конституционни
разпоредби, а не решава конкретен конституционен казус. Като част от тълкуваната правна
норма то е голямата логическа предпоставка,
спрямо която следва да се отнесе малката – фактите на конкретния случай, за да се направи
правен извод. Абстрактното тълкуване сочи
част от критериите за решаване, а не самото
решение по казуса, затова само по себе си не
може да е процесуална пречка по чл. 21, ал. 5
от Закона за Конституционен съд. Противното
означава самото тълкувателно решение да
изключва разкриването на несъобразеността
с него на следващи го хронологично актове,
подлежащи на конституционен контрол.
Конституционен съдия:
Георги Ангелов
306

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 21
ОТ 16 ЯНУАРИ 2014 Г.

за административно-териториална промяна
в община Омуртаг, област Търговище – закриване на населено място
На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с
чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за админист рат ивно-тери ториа лното уст ройст во на
Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Закрива населеното място с. Железари
(29088) в община Омуртаг (TGV22), област
Търговище (TGV).
2. В тримесечен срок областният управител на област Търговище на основание
чл. 43, ал. 1, т. 3 от Закона за кадастъра и
имотния регистър да предприеме необходимите действия за извършване на промяна на
землищните граници на с. Птичево (58774) в
община Омуртаг (TGV22), област Търговище
(TGV), чрез присъединяване землището на
закритото населено място.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
346
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № H-1
от 9 януари 2014 г.

за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация
на свръхлеки въздухоплавателни средства,
обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. издаване на удостоверения на лица за
извършване на дейности по чл. 119е от Закона
за гражданското въздухоплаване;
2. вписване и отписване на свръхлеки въздухоплавателни средства (СлВС) в регистъра
на гражданските въздухоплавателни средства
на Република България и за определяне и
нанасяне на национални и регистрационни
знаци върху СлВС;
3. първоначално определяне, поддържане на
постоянна летателна годност и експлоатация
на СлВС;
4. обучение и издаване на свидетелства за
правоспособност на пилоти на СлВС.
Чл. 2. (1) „Свръхлеки въздухоплавателни средства“ (СлВС) са въздухоплавателни
средства по букви „д“, „е“, „ж“ и „й“ от Приложение II към 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 (ОВ, L 79 от 2008 г.).
(2) Свръхлеките въздухоплавателни средства
с двигатели, които използват за излитане и
кацане помощни устройства, като колесници,
колички, колела, плазове, поплавъци и др., са
следните класове:
1. самолети, управляеми по трите оси („three
axis“) – клас (A);
2. самолети с гъвкаво крило („flex wings“),
управляеми чрез изместване на центъра на
тежестта („weight shift“) – клас (MHG);
3. хеликоптери – клас (H);
4. автожири – клас (G);
5. моторни парапланери, излитащи чрез
помощни устройства – клас (PPG).
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УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ЛИЦА ПО ЧЛ. 119Е ОТ
ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ
Раздел І
Издаване на удостоверения на оправомощени
лица по чл. 119е от Закона за гражданското
въздухоплаване
Чл. 3. С тази глава се определят:
1. условията и редът за издаване на удостоверение на лица за обучение на персонала
и/или контрол на дейностите, осъществявани
със СлВС;
2. условията за доказване на съответствие с
изискванията за издаване на удостоверенията
по т. 1;
3. условията и редът за извършване на
дейностите, за които лицата притежават удостоверение.
Чл. 4. Удостоверението за провеждане на
обучение или контрол на дейностите, извършвани със СлВС, удостоверява, че лицето отговаря
на изискванията на Закона за гражданското
въздухоплаване и тази наредба.
Чл. 5. (1) Главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА“) или оправомощено от
него длъжностно лице издава удостоверение за:
1. провеждане на обучение за придобиване
и поддържане на квалификация на пилоти на
СлВС, както и за издаване на удостоверение
за завършено обучение;
2. контрол на пилоти, изпълняващи полети
с нетърговска цел със СлВС;
3. провеждане на обучение за придобиване
и поддържане на квалификация на лицата,
извършващи обучение на пилоти на СлВС,
както и за издаване на удостоверение за завършено обучение;
4. контрол на лицата, извършващи обучение на пилоти на СлВС, с които се извършват
полети с нетърговска цел;
5. контрол по поддържането на летателна
годност на СлВС, с които се извършват полети
с нетърговска цел, и за издаване на удостоверения за преглед на летателната годност;
6. контрол на лицата, извършващи техническо обслужване на СлВС, с които се извършват
полети с нетърговска цел;
7. провеждане на обучение за придобиване
и поддържане на квалификация на лицата,
извършващи техническо обслужване на СлВС,
както и за издаване на удостоверение за завършено обучение;
8. контрол на лицата, извършващи обучение
на персонал за техническо обслужване на СлВС,
с които се извършват полети с нетърговска цел;
9. провеждане на обучение за придобиване
и поддържане на квалификация на лицата, извършващи обучение на персонал за техническо
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обслужване на СлВС, с които се извършват
полети с нетърговска цел, както и за издаване
на удостоверение за завършено обучение;
10. провеждане на обучение на лицата,
упражняващи въздушни спортове;
11. контрол на лицата, упражняващи въздушни спортове;
12. одобряване и контрол на лицата, извършващи обучение на лица, практикуващи
въздушни спортове.
(2) Удостоверение се издава за всяка от
дейностите по ал. 1.
Чл. 6. (1) Издаването, изменението, ограничаването, спирането и прекратяването на
правата, произтичащи от удостоверението по
чл. 5, се извършва от главния директор на
ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна админист раци я“ осъществява
контрол спрямо лицата, на които са издадени
удостоверения по чл. 5.
Чл. 7. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ поддържа регистър на лицата, на които е издадено
удостоверение по тази наредба, който съдържа
данни за:
1. наименование на лицето, адрес и правноорганизационна форма;
2. дата на издаване на удостоверението;
3. дейности, които лицето е оправомощено
да извършва;
4. списък и информация за контакт с лицата
от ръководния персонал.
(2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ води служебни
дела за лицата, на които е издадено удостоверение по чл. 5. В служебните дела се съхранява
информация за издаването и измененията в
удостоверенията, както и документите, издадени при упражнявания контрол.
(3) Условията и редът за воденето на регистъра се определят със заповед на главния
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него длъжностно лице.
Раздел II
Изисквания за издаване на удостоверение
за организиране на обучение на персонала
и/или контрол на дейностите, осъществявани
със свръхлеки въздухоплавателни средства
Чл. 8. Главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за провеждане
на обучение на персонала или контрол на
дейностите, осъществявани със СлВС, когато
кандидатът отговаря на следните изисквания:
1. регистриран е по Търговския закон или
като търговец по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението за
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Европейското икономическо пространство, по
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел или е юридическо лице с нестопанска цел
по законодателството на държава – членка на
Европейския съюз;
2. представил е ръководство за дейността,
одобрено от главния директор на ГД „ГВА“;
3. представил е списък на ръководния персонал, одобрен от главния директор на ГД „ГВА“;
4. разполага с персонал с квалификация и
опит, необходими за извършване на дейността,
за която кандидатства;
5. представил е описание на система за качество и е посочил ръководител по качеството,
одобрени от главния директор на ГД „ГВА“
(или му се признава одобрена система за качеството).
Чл. 9. (1) Лицето, притежаващо удостоверение по чл. 5, разполага с достатъчно персонал за ръководене, планиране, извършване,
удостоверяване и контрол на дейностите, за
които е получило удостоверение.
(2) Ръководният персонал на кандидата
притежава квалификация за извършване на
дейността, за която кандидатства, професионален опит и стаж, както следва:
1. за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2:
а) квалификация – полетен проверяващ
flight examiner (FE(M);
б) опит – най-малко 3 години като полетен
инструктор – flight instructor (FI)/полетен проверяващ – flight examiner (FE);
2. за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 3 и 4 :
а) квалификация – полетен инструктор –
проверяващ (FIE(M);
б) опит – най-малко 5 години като полетен
инструктор (FI);
3. за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 5 и 6:
опит – най-малко 5 години в поддържане на
летателната годност;
4. за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 7 – 9:
а) квалификация – завършен курс за преподаватели по чл. 43, ал. 4 от Наредба № 27
от 2000 г. за авиационните учебни центрове
(ДВ, бр. 32 от 2000 г.);
б) опит – най-малко 5 години в поддържане
на летателната годност;
5. за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 10:
а) квалификация – полетен инструктор (FI);
б) опит – най-малко 2 години като полетен
инструктор (FI);
6. за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 11 и 12:
квалификация – полетен проверяващ (FE).
(3) Персоналът, който кандидатът ангажира
за извършване на дейността, за която е получено удостоверение, притежава квалификация,
професионален опит и стаж, както следва:
1. за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2:
квалификация – полетен инструктор (FI);
2. за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 3 и 4 :
а) квалификация – полетен инструктор (FI)/
полетен инструктор – проверяващ (FIE);
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б) опит – най-малко 3 години като полетен
проверяващ (FE);
3. за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 5 и 6:
а) квалификация – приемлива за ГД „ГВА“;
б) опит – най-малко 5 години като лице,
притежаващо свидетелство за правоспособност
за лице, извършващо техническо обслужване;
4. за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 7 – 9:
а) квалификация – завършен курс за преподавател по чл. 43, ал. 4 от Наредба № 27
от 2000 г. за авиационните учебни центрове;
б) опит – най-малко 3 години в поддържането на летателната годност;
5. за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 10: квалификация – полетен инструктор (FI);
6. за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 11 и 12:
квалификация – полетен проверяващ (FE).
Чл. 10. (1) Лицето, притежаващо удостоверение по чл. 5, е длъжно да изготви/създаде
структура, която да включва ръководител по
качеството, който:
1. е одобрен от главния директор на ГД „ГВА“
да следи за съответствието на процедурите за
извършване на дейностите съгласно полученото
удостоверение по чл. 5, доколко е налице съответствие на извършените дейности от лицето
по чл. 5 с обема на правомощията, които са
му предоставени с удостоверението;
2. се задължава да уведомява ръководството
на организацията да предприеме коригиращи
действия при необходимост.
(2) Ръководителят по качеството се одобрява
от главния директор на ГД „ГВА“, ако:
1. е завършил курс за одитиране по ISO
19011/2011;
2. е провел стаж в авиационната индустрия поне 3 години на длъжност, свързана с
безопасността.
Раздел ІІІ
Издаване на удостоверение за провеждане
на обучение на персонала и/или контрол на
дейностите, осъществявани със свръхлеки
въздухоплавателни средства
Чл. 11. Лицата, които кандидатстват за
получаване на удостоверение по чл. 5, подават
заявление до главния директор на ГД „ГВА“,
към което прилагат:
1. удостоверение за актуално състояние
(когато е приложимо), издадено не по-късно
от 3 месеца преди датата на подаване на заявлението, или ЕИК;
2. декларация, че лицето не е в открито
производство по несъстоятелност или в производство по ликвидация, ако лицето не е
посочило ЕИК;
3. документ, съдържащ организационната
структура с функционалните взаимодействия
и правата и задълженията на назначените
длъжностни лица, които отговарят за функциите, свързани с безопасността, качеството,
сигурността, финансите и човешките ресурси;
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4. документи, доказващи квалификацията и
опита на ръководния персонал и на персонала,
ангажиран с изпълнение на дейността;
5. документ, който описва системата за
управление на безопасността, която е част от
системата за качеството;
6. документи, удостоверяващи въведената
система за управление на качеството;
7. документ за платена такса за издаване
на удостоверение.
Чл. 12. (1) Заявлението по чл. 11 се разглежда от ГД „ГВА“ в 30-дневен срок от датата на
подаването му.
(2) Ако заявлението не съдържа необходимите данни и документи, заявителят се
уведомява писмено за констатираните несъответствия, като му се дава 30-дневен срок за
отстраняването им. В този случай срокът по
ал. 1 започва да тече от момента на получаване на изисканите данни и/или документи.
(3) Ако кандидатът не отстрани нередностите в срока по ал. 2, производството се
прекратява с мотивирана заповед на главния
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него длъжностно лице.
Чл. 13. (1) В 5-дневен срок от подаване на
заявлението за получаване на удостоверение
главният директор на ГД „ГВА“ със заповед
назначава комисия, която се ръководи от
председател – инспектор, за извършване на
проверка за съответствие на заявлението с
приложимите изисквания. Комисията:
1. провежда срещи с представителите на
заявителя за получаване на пълна информация
за характера, мащаба и вида на дейността,
организационната структура, основните принципи на управление, установените равнища на
упълномощаване, задълженията на отговорните
лица на ръководни длъжности в структурата
на организацията на заявителя;
2. разработва план за действие за извършване на предварителна оценка и последваща
експлоатационна инспекция на организацията
на заявителя и го консултира със съответните
длъжностни лица;
3. провежда работни срещи с персонала на
заявителя по възникнали въпроси по време на
процедурите за издаване на удостоверение и
разяснява правилата и методите за установяване на съответствие с изискванията;
4. организира прегледа на документите по
чл. 11 и ако е необходимо, дава препоръки за
разработване или подобряване на съдържанието
на документите;
5. организира оценката на предлаганата от
заявителя система за водене на необходимата
документация по заявените видове дейности;
6. определя какви демонстративни или
пробни действия да проведе заявителят;
7. води кореспонденцията със заявителя;
8. привлича други инспектори и експерти,
определени от главния директор на ГД „ГВА“
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или оправомощено от него длъжностно лице,
за решаване на възникнали въпроси по време
на предварителната оценка;
9. консултира главния директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице относно възникнали спорове по време на предварителната
оценка и експлоатационната инспекция.
(2) Комисията по ал. 1 изготвя доклад за
извършената инспекция на заявителя и предоставя на главния директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него длъжностно лице
заключение за годността на заявителя да получи удостоверение по чл. 5.
Чл. 14. (1) Когато в процеса на инспекцията се установи, че кандидатът не отговаря на
приложимите изисквания, главният директор
на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед отказва
издаването на удостоверение.
(2) Отказът по ал. 1 и прекратяването на
процедурата по чл. 12, ал. 3 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 15. (1) Удостоверението за извършване на дейност по чл. 5 се издава от главния
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него длъжностно лице и съдържа:
1. наименованието на органа, издал удостоверението;
2. наименование, правноорганизационна
форма и адрес на лицето;
3. дейността по чл. 5, която лицето има
право да извършва;
4. дата на издаване на удостоверението.
(2) Удостоверението за извършване на
дейностите по чл. 5 се издава от главния
директор на ГД „ГВА“ или от оправомощено
от него длъжностно лице в 10-дневен срок от
получаване на доклада по чл. 13, ал. 2.
Чл. 16. (1) Удостоверението за извършване
на дейност по чл. 5 е безсрочно.
(2) Издадените удостоверения се вписват в
регистъра по чл. 7, ал. 1.
Чл. 17. (1) Лицето, което притежава удостоверението по чл. 5, е длъжно да обяви публично
стойността на услугите, които ще предоставя
във връзка с дейностите, за който му е издадено удостоверението по чл. 5.
(2) Лицата, които притежават удостоверение по чл. 5, осъществяват дейността си в
съответствие с предоставените им правомощия, като са длъжни да уведомяват незабавно
ГД „ГВА“ за всяко станало им известно или
установено от тях несъответствие, събитие или
обстоятелство, което застрашава или може
да застраши безопасността или сигурността
при осъществяване на дейностите, свързани
с експлоатацията на СлВС.
(3) Лицата, които притежават удостоверение
по чл. 5, са длъжни да поддържат пълна и
актуална база данни за лицата и дейностите,
за които са оправомощени да осъществяват
контрол.
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(4) Лицата, които притежават удостоверение
по чл. 5, са длъжни да водят и съхраняват информацията за контролираните от тях лица и
да я предоставят при поискване на ГД „ГВА“.
(5) Лицата, които притежават удостоверение
по чл. 5, имат право да извършват периодични
проверки на лицата, за които отговарят, съгласно ръководството за дейността си.
(6) Лицата, които притежават удостоверение по чл. 5, са длъжни да изготвят писмени
констатации за проведените проверки, които
предоставят на лицата, за които отговарят. При
наличие на данни за извършено нарушение по
глава XIII от Закона за гражданското въдухоплаване или при установено несъответствие
с изискванията и стандартите за безопасност
те са длъжни да изпратят незабавно писмен
доклад до ГД „ГВА“ за установените от тях
обстоятелства.
(7) Констатациите и докладите на лицата по
чл. 5 в хода на осъществявания от тях контрол
могат да бъдат оспорени пред главния директор на ГД „ГВА“ от заинтересованите лица в
3-дневен срок от получаването им. Главният
директор на ГД „ГВА“ разпорежда извършване
на проверка в 7-дневен срок от получаване на
жалбата.
(8) Заключенията на инспекторите от проверката по ал. 7 се представят в доклад до
главния директор на ГД „ГВА“ в 7-дневен срок
от извършване на проверката.
(9) Главният директор на ГД „ГВА“ се
произнася с мотивирано решение по доклада
и жалбата на заинтересуваните лица в едномесечен срок от получаване на доклада от
проверката по ал. 7.
Раздел ІV
Изменения на удостоверение за провеждане
на обучение на персонала и/или контрол на
дейностите, осъществявани със свръхлеки
въздухоплавателни средства
Чл. 18. (1) Изменения в издадено удостоверение по чл. 5 се извършват по заявление на
притежателя му.
(2) Заявленето се подава в ГД „ГВА“ в срок
не по-късно от 40 дни преди поисканата от
лицето по чл. 119е, ал. 1 ЗГВ в заявлението дата
за влизане в сила на съответното изменение.
(3) В заявлението се посочват конкретните
искания за изменения в издаденото удостоверение.
(4) Към заявлението се прилагат документи,
удостоверяващи съответствие с изискванията
по чл. 8 и документи по чл. 11, т. 1, 2 и 7.
(5) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него длъжностно лице извършва изменения в издадено удостоверение,
ако притежателят представи доказателства, че
разполага с необходимия капацитет и ресурси
и че ще е в състояние да изпълнява дейността
по исканото изменение.
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Чл. 19. (1) При постъпило заявление по
чл. 18 главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него длъжностно лице със
заповед определя комисия, която извършва
инспекция за съответствие на предложеното
изменение с изискванията за съответния вид
дейност.
(2) Когато в процеса на инспекция по ал. 1
се установи, че исканото изменение не отговаря
на изискванията за извършване на дейността,
за която лицето притежава удостоверение по
чл. 5, главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице отказва
изменението на удостоверението.
(3) Отказът за изменение на удостоверението по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел V
Контрол за съответствие с приложимите
изисквания
Чл. 20. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ извършва
планирани и извънредни инспекции на лицата,
които притежават удостоверение по чл. 5.
(2) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него длъжностно лице утвърждава график за планирани инспекции на
всяко лице, което притежава удостоверение
по чл. 5. Честотата на инспекциите може да
бъде изменяна с цел да осигури периодичното
инспектиране на всички елементи от дейността.
(3) Извънредни инспекции се извършват:
1. по всяко време по решение на главния
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него длъжностно лице;
2. при настъпили авиационни произшествия
или сериозни инциденти със СлВС, спрямо
които проверяваното лице има права или
задължения;
3. при констатирани повече от два пъти отклонения от нормативните изисквания, които
не представляват административни нарушения
и са констатирани с инспекторско предписание;
4. в 15-дневен срок след констатирано от
инспектор от ГД „ГВА“ административно
нарушение.
(4) Проверяваните лица не се уведомяват
предварително за провеждането на извънредна
инспекция.
Чл. 21. (1) Планираните и извънредните
инспекции се извършват въз основа на заповед
на главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице, в която
се определя:
1. съставът на комисията, на която се възлага извършването на инспекцията;
2. обхватът на инспекцията.
(2) Лицата, извършващи инспекциите, имат
правата по чл. 16б, ал. 3 ЗГВ.
(3) Проверяваните лица са длъжни да осигуряват достъп на проверяващите до цялата
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необходима информация при изпълнение на
служебните им задължения.
(4) За резултатите от инспекциите инспекторите съставят констативен протокол, към който
прилагат събраните доказателства. Протоколът
се представя на проверяваното лице, което
има право да даде обяснения и да направи
възражения по него при връчването му. Копие
от протокола се съхранява в служебното дело
на проверяваното лице.
Чл. 22. Когато в хода на провежданата
инспекция инспектор установи, че лицето е
извършило или допуснало да се извърши административно нарушение, което е довело или
би могло да доведе до риск за безопасността
на извършваната дейност, той незабавно уведомява главния директор на ГД „ГВА“ или
оправомощеното от него длъжностно лице.
Чл. 23. (1) В случай че лице, което притежава удостоверение, не изпълни в указания
срок предписанията и указанията на ГД „ГВА“,
както и в случаите по чл. 17, ал. 6 и по чл. 16е,
ал. 5 и 6 ЗГВ главният директор на ГД „ГВА“
или оправомощеното от него длъжностно лице:
1. налага административни наказания, определени в глава XIII от ЗГВ;
2. прекратява, спира, отнема или ограничава правата, произтичащи от издаденото
удостоверение.
(2) А к т овет е на гла вни я ди рек т ор на
ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице, с които се ограничават, спират
или прекратяват права по издадено удостоверение, подлежат на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Г л а в а

т р е т а

РЕГИСТРАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ
НА СВРЪХЛЕКИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ
СРЕДСТВА В РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
Раздел I
Общи положения
Чл. 24. Свръхлеко ВС не може да изпълнява полети във въздушното пространство на
Република България, ако няма удостоверение
за регистрация, не носи националните и регистрационните знаци на Република България
или те не съответстват на посочените в удостоверението за регистрация знаци.
Чл. 25. Всички обстоятелства, свързани с
правото на собственост върху СлВС, и всички
промени, свързани с прехвърляне правото на
собственост, учредяването и прехвърлянето на
вещни или облигационни права и учредяването
на вещни тежести, подлежат на вписване в
регистъра на гражданските въздухоплавателни
средства на Република България.
Чл. 26. (1) Всяко физическо или юридическо
лице, което придобива или прехвърля права
върху СлВС или учредява вещни тежести, е
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длъжно да заяви вписването на промяната в
регистъра на гражданските въздухоплавателни
средства.
(2) Сделките по ал. 1 имат действие спрямо
трети лица след вписването им в регистъра.
Чл. 27. Заявлението за вписване на промени в регистъра се подава от физическото
или юридическото лице, което придобива или
прехвърля права върху СлВС.
Чл. 28. Заявление за вписване на СлВС в
регистъра на гражданските въздухоплавателни
средства на Република България може да подаде всяко физическо или юридическо лице с
постоянен адрес на територията на Република
България.
Чл. 29. Удостоверенията за регистрация
на СлВС, вписани в регистъра на Република
България, се издават от главния директор на
ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 30. (1) Свръхлеко ВС може да бъде
вписано в регистъра само на една държава.
(2) Свръхлеко ВС, вписано в чужд регистър,
може да бъде вписано в регистъра на Република
България, след като бъде отписано от чуждия.
Раздел II
Национални и регистрационни знаци
Чл. 31. Националните знаци на гражданските ВС, вписани в регистъра на гражданските
въздухоплавателни средства на Република
България, са главните латински букви LZ
(определени от Международния съюз по далекосъобщения).
Чл. 32. (1) Регистрационните знаци на всяко гражданско ВС, вписано в регистъра, се
определят от главния директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Определянето на регистрационните знаци се извършва по заявление от собственика,
владелеца или държателя на ВС. Заявлението
трябва да бъде изпратено в ГД „ГВА“ наймалко 30 дни преди поисканата в заявлението
дата на извършване на основния преглед от
ГД „ГВА“ или от оправомощено лице по чл. 5,
като собственикът, владелецът или държателят
може да предложи регистрационните знаци,
съобразявайки се с изискванията към тях,
предвидени в тази наредба.
Чл. 33. (1) Регистрационните знаци са серия
от три главни латински букви или серия от
няколко (три, четири и повече) арабски цифри
или комбинация от главна латинска буква
и серия от няколко (три, четири и повече)
арабски цифри.
(2) Когато регистрационните знаци са серия
(комбинация) от букви, тази комбинация не
трябва да съвпада с някоя от трибуквените
комбинации, започващи с латинската буква
Q от Q кода, с аварийно-спасителния сигнал
SOS или с други настоятелни сигнали, като
РАN, ТТТ, XXX и т.н.
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(3) Националните знаци предшестват регистрационните знаци и са разделени с тире
между тях.
Чл. 34. (1) Регистрационните знаци на СлВС
не се променят до момента на отписването на
СлВС от регистъра.
(2) Когато СлВС бъде отписано от регистъра и след време отново бъде вписано в него,
регистрационните знаци, определени при
първоначалната му регистрация, се запазват.
(3) Регистрационните знаци на СлВС, което
е отписано от регистъра, не се предоставят
на друго ВС.
Чл. 35. Определените от ГД „ГВА“ регистрационни знаци се съобщават писмено на собственика, владелеца или държателя на СлВС.
Чл. 36. (1) Националните и регистрационните знаци се нанасят върху СлВС или се
закрепват по начин, осигуряващ трайност, като
са чисти и видими по всяко време.
(2) Линиите на буквите, цифрите и тирето
са плътни и с цвят, ярко контрастиращ на
фона на съответната част от ВС.
Чл. 37. (1) Националните и регистрационните знаци на СлВС се разполагат:
1. върху крилото, като знаците трябва да
са нанесени или върху долната повърхност на
лявото полукрило, или върху долната повърхност на двете полукрила, по възможност на
еднакво разстояние от атакуващия и изходящия
ръб с върхове на буквите и цифрите в посока
на атакуващия ръб;
2. върху двете страни на тялото между
крилата и опашните плоскости или върху
вертикалните опашни плоскости, а при една
вертикална опашна плоскост – върху горните
половини на външните страни на крайните
плоскости.
(2) Ако СлВС няма части, съответстващи
на посочените в ал. 1, знаците трябва да бъдат
разположени по начин, позволяващ СлВС да
бъде идентифицирано непосредствено.
Чл. 38. (1) Буквите и цифрите във всяка
една група са с еднаква височина.
(2) Знаците на СлВС имат следните размери:
1. височината им върху крилата не може
да е по-малка от 50 см;
2. височината им върху тялото и вертикалните опашни плоскости не може да е по-малка
от 30 см.
(3) Ако СлВС няма части, съответстващи
на посочените в ал. 2, височината трябва да е
избрана по начин, непрепятстващ непосредствено и директно идентифициране на СлВС.
Чл. 39. Типът на буквите и цифрите, използвани в националните и регистрационните
знаци, отговаря на следните изисквания:
1. буквите да са главни букви от латинската
азбука без орнаменти;
2. цифрите да са арабски без орнаменти;
3. широчината на всяка буква или цифра (с
изключение на буквите I, M, W и цифрата 1)
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и дължината на тирето трябва да бъдат 2/3
от височината;
4. широчината на буквата I и цифрата 1
трябва да бъде равна на 1/6 от височината;
5. широчината на буквите M и W трябва да
е равна на височината;
6. дебелината на линиите на буквите, цифрите и тирето трябва да бъде равна на 1/6
от височината;
7. разстоянието между буквите, цифрите и
тирето трябва да бъде равно или по-голямо
от 1/4 от широчината на стандартните букви
и цифри.
Чл. 40. Всяко СлВС трябва да има идентификационна плоча, на която да са нанесени
поне националните и регистрационните знаци.
Плочата трябва да бъде изготвена от огнеупорен метал или друг материал с еквивалентни
физически свойства. Плочата се закрепва на
видно място към конструкцията на СлВС на
подходящо място.
Раздел III
Вписване на свръхлеко въздухоплавателно
средство и издаване на удостоверение за регистрация
Чл. 41. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ вписва СлВС
в регистъра на гражданските ВС и издава
удостоверение за регистрация на заявителя.
Чл. 42. Регистърът на СлВС като част от
регистъра на гражданските ВС на Република
България се съхранява в ГД „ГВА“.
Чл. 43. (1) Вписването на СлВС и издаване
на удостоверение за регистрация се извършва
по реда на тази наредба по заявление, подадено
от собственика, владелеца или държателя на
ВС. Заявлението се подава до ГД „ГВА“ наймалко 30 дни преди датата на основния преглед.
(2) Вписването в регистъра на гражданските
въздухоплавателни средства на СлВС по букви „б“ и „в“ на Приложение ІІ на Регламент
(ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно
общи правила в областта на гражданското
въздухоплаване и издаване на удостоверение за
регистрация се извършва по реда на Процедури
за освидетелстване на любителски построени
експериментални въздухоплавателни средства, утвърдени от министъра на транспорта
от 16.06.2000 г., по заявление, подадено до
ГД „ГВА“.
Чл. 44. (1) Купувачът, наемателят на СлВС
или лизингополучателят посочва в заявлението
си нормите за летателна годност, в съответствие
с които е бил издаден типов сертификат, преди
да сключи договора за покупко-продажба, наем
на СлВС или лизинг.
(2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ извършва проучване, ако досега този тип СлВС не е бил вписан
в регистъра на Република България. Проуч-
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ването включва запознаване с конструкцията,
с типовия сертификат, с удостоверението за
летателна годност, когато то не е издадено от
главния директор на ГД „ГВА“, с приложените
към него сертификационни данни и проверка
за удостоверяване на съответствието на СлВС
с нормите за летателна годност, приети в Република България.
(3) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или лицето, което
притежава удостоверение по чл. 5, съобщава
на собственика, владелеца или държателя
допълнителните условия, на които трябва да
отговаря въздухоплавателното средство.
Чл. 45. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. документ, удостоверяващ прехвърляне на
собственост или договор за наемане на СлВС;
2. документи, потвърждаващи съответствието на СлВС с типовия сертификат, като:
а) за СлВС, което е ново и се произвежда
в Република България серийно въз основа на
на типовия сертификат, издаден от ГД „ГВА“
или от компетентен орган на страна, с която
се прилагат единни норми за летателна годност, сертификат за качество и съответствие;
б) за СлВС, което е ново, сертификат за
качество и съответствие и копие на типовия
сертификат, издаден от компетентния орган
на страната производител;
в) за използвано СлВС:
аа) когато то е регистрирано в Република
България: удостоверение за летателна годност
или валидно техническо свидетелство, издадено по реда на Наредба № 25 от 2000 г. за
определяне на летателната годност и вписване
на национални и регистрационни знаци на
свръхлеки въздухоплавателни средства (ДВ,
бр. 19 от 2000 г.);
бб) когато то е внесено от държава – членка
на Европейския съюз, удостоверение за летателна годност или удостоверение за преглед
на летателна годност, или друг еквивалентен
документ;
вв) когато то е внесено от държава, която
не е членка на Европейския съюз, се изисква
експортно удостоверение за летателна годност
или друг еквивалентен документ;
гг) документ, удостоверяващ, че СлВС е отписано от регистъра на държавата на последна
регистрация или че СлВС е новопроизведено
и не е вписвано в регистъра на СлВС на държавата на производителя;
дд) документ за платена такса.
Чл. 46. Свръх лекото възд у хоп лавателно средство трябва да бъде представено на
ГД „ГВА“ или на лице с издадено удостоверение
по чл. 5 за огледи и проверки или за основен
преглед. Времето и мястото на прегледа трябва
да бъдат предварително съгласувани между
ГД „ГВА“ или оправомощено лице по чл. 5 и
собственика, владелеца или държателя и да
са приемливи и за двете страни.
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Чл. 47. (1) След като инспектор на ГД „ГВА“
или представител на лицето по чл. 5 се увери
в съответствието на СлВС с приложимите
норми и изисквания въз основа на заявлението и приложените към него документи, той
изготвя протокол за извършване на основния
преглед. Когато в протокола е установено, че
националните и регистрационните знаци съответстват на изискванията на тази наредба и че
СлВС може да бъде регистрирано, в регистъра
се вписват следните данни:
1. номерът на удостоверението за регистрация;
2. националните и регистрационните знаци
на СлВС;
3. производителят и наименованието (типът) на СлВС;
4. серийният номер на СлВС;
5. категорията на СлВС;
6. името на собственика и владелеца или
държателя;
7. адресът на собственика и владелеца или
държателя;
8. основанието за придобиване на права;
9. датата на вписване.
(2) В случаите на регистрация на СлВС
клас (MHG) – моторни делтапланери, или
клас (PPG) – моторни парапланери, в ал. 1,
т. 3 и 4 се вписват типът и серийният номер
на мотоколичка и типът и серийният номер
на крилото или крилата съгласно допустимите
комбинации по типовия сертификат, в комплект по отношение на клас (MHG) – моторни делтапланери, или съгласно допустимите
комбинации от сертификационна таблица по
типовия сертификат или еквивалентен документ по отношение на клас (PPG) – моторни
парапланери.
(3) В удостоверението за регистрация се
вписват данните, вписани в регистъра, с изключение на данните по ал. 1, т. 5 и 8. Всички текстове трябва да бъдат на български и
английски език.
Чл. 48. Удостоверението за регистрация
или заверено копие от него трябва да бъде на
борда на ВС, когато е в полет.
Раздел IV
Пререгистрация на свръхлеко въздухоплавателно средство
Чл. 49. (1) Вписването на сделките по прехвърляне правото на собственост, учредяването
и прехвърлянето на вещни или облигационни
права и учредяването на вещни тежести върху
СлВС (на територията на Република България)
се извършва, когато са подадени:
1. заявление от досегашния собственик,
владелец или държател на СлВС, придружено
от удостоверението за регистрация;
2. заявление от новия собственик, владелец
или държател на СлВС, придружено от договор за прехвърляне на собствеността или друг
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документ, който дава основание за вписване
на промяна в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства.
(2) Въз основа на посочените документи и
след вписване на посочените данни в регистъра
ГД „ГВА“ издава ново удостоверение за регистрация, което предава на новия собственик,
владелец или държател или негов представител,
срещу заплащане на такса.
(3) Досегашният титуляр на права върху
СлВС предава на новия собственик, владелец или държател на СлВС формулярите на
СлВС, на двигателите и на спомагателната
силова установка, паспортите на компонентите
(еквивалентни документи) и всички други документи, представляващи неразделна част от
формулярите, а удостоверенията за летателна
годност, шум и газови емисии на авиационните
двигатели (ако СлВС е притежавало такива)
връща в ГД „ГВА“.
Раздел V
Отписване на свръхлеко въздухоплавателно
средство от регистъра на Република България
Чл. 50. Отписването на СлВС от регистъра
се извършва в следните случаи:
1. прехвърляне на СлВС в регистъра на
гражданските въздухоплавателни средства на
друга държава;
2. спиране от експлоатация на СлВС от
настоящия собственик, владелец или държател;
3. въздухоплавателното средство претърпи
катастрофа, авария, безследно изчезване, природно бедствие, навършване на общия ресурс
или морално остаряване;
4. когато въздухоплавателното средство е
без летателна годност повече от 6 месеца.
Чл. 51. (1) В случаите по чл. 50, т. 1 и 2
отписването се извършва след подаване на
заявление от собственика, владелеца или
държателя на СлВС, придружено от удостоверенията за регистрация и удостоверението
за летателна годност.
(2) В случаите по чл. 50, т. 1 в заявлението
задължително се посочва в регистъра на коя
държава ще бъде вписано СлВС и желаното
време и място за извършване на процедурата
по отписване.
(3) Заявлението трябва да бъде подадено в
ГД „ГВА“ най-късно 30 дни преди желаната
дата за извършване на процедурите по отписване съгласно ал. 2.
(4) Към заявлението се представя договор
за прехвърляне на собствеността или друг
документ, който дава основание за отписване
на СлВС.
Чл. 52. (1) Непосредствено преди отписването на СлВС собственикът, владелецът или
държателят трябва да представи на ГД „ГВА“
доказателства за заличаване на националните
и регистрационните знаци върху ВС и премахването на идентификационната плоча.
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(2) Въз основа на документите, посочени в
ал. 1, ГД „ГВА“ унищожава удостоверението
за регистрация и вписва в регистъра датата и
основанието за отписване.
Чл. 53. В слу чаите на чл. 50, т. 1 и 2
ГД „ГВА“ издава удостоверение за отписване
от регистъра на граждански СлВС, което се
предава на собственика, владелеца или държателя или негов представител срещу заплащане
на такса. При прехвърляне на СлВС в друга
държава се издава експортно удостоверение
за летателна годност, което се предава срещу
заплащане на такса.
Чл. 54. (1) В случаите на чл. 50, т. 3 и 4
отписването на СлВС се извършва по служебен ред със заповед на главния директор на
ГД „ГВА“ въз основа на някой от посочените
протоколи:
1. протокол на комисията по разследване на
катастрофата, аварията, безследното изчезване;
2. протокол на комисията по бракуването
(поради природно бедствие, навършване на
общия ресурс или морално остаряване);
3. протокол, изготвен от най-малко двама
инспектори от ГД „ГВА“, удостоверяващ, че
въздухоплавателното средство е без летателна
годност за период повече от шест месеца.
(2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ уведомява писмено собственика, владелеца или държателя на
СлВС за извършеното отписване.
Раздел VI
Общи положения
Чл. 55. Свръхлеките ВС, вписани в регистъра
на Република България, изпълняват полети във
въздушното пространство на Република България, ако притежават валидно удостоверение
за летателна годност, издадено от ГД „ГВА“.
Чл. 56. Изискването по чл. 55 не се отнася
за СлВС, извършващо контролен полет с цел
издаване на удостоверение за летателна годност
или еквивалентен документ.
Чл. 57. Удостоверението за летателна годност на СлВС или заверено копие от него
трябва да бъде непрекъснато на борда му,
когато е в полет.
Раздел VII
Типово сертифициране на свръхлеки въздухоплавателни средства, проектирани и/или
построени в Република България
Чл. 58. Всеки тип СлВС, проектирано и
серийно построено в Република България,
трябва да има типов сертификат.
Чл. 59. Типовият сертификат на СлВС се
издава от ГД „ГВА“.
Чл. 60. (1) Заявлението за издаване на типов
сертификат на СлВС се подава до ГД „ГВА“
от конструктора.
(2) Конструкторът трябва да представи на
разположение на сертификационната комисия

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

по чл. 61 за проучване всички разчети, чертежи, технологии, модели, макети и т.н., които
подлежат на одобрение.
(3) Конструкторът трябва да построи наймалко един прототип (опитен образец) на
СлВС и да предложи програми за наземни и
летателни изпитания.
Чл. 61. Определянето на съответствието на
типа СлВС с националните норми за летателна
годност се извършва от определена от главния директор на ГД „ГВА“ сертификационна
комисия въз основа на резултатите от аеродинамичните и якостните разчети, лабораторните и стендовите изследвания, наземните и
летателните изпитания на прототипа.
Чл. 62. По време на проучването сертификационната комисия изготвя справка за
съответствието на типа СлВС с националните
норми за летателна годност.
Чл. 63. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ издава
типов сертификат на СлВС, когато всички
изисквания, произтичащи от националните
норми за летателна годност, са удовлетворени и
съответно отразени в справката за съответствие,
т.е. прототипът напълно съответства на тях и
експлоатационно-техническата документация
отговаря на задължителното съдържание, произтичащо от приложимите изисквания и норми.
(2) Техническата документация трябва да
бъде пригодена за внасяне на изменения и допълнения чрез замяна или добавяне на листове.
Чл. 64. При издаването на типов сертификат
на СлВС ГД „ГВА“ издава сертификационна
таблица, неразделна част от типовия сертификат
за летателна годност. В сертификационната
таблица се вписват сертификационните данни
на типа СлВС.
Чл. 65. (1) Всички разчети, чертежи, технологии, спецификации на материали и др., по
които е построен прототипът, се подпечатват
с печат на ГД „ГВА“ при издаването на типовия сертификат на СлВС и не подлежат на
изменение или унищожаване.
(2) Изменения в разчетите, чертежите, технологиите, спецификациите на материалите и
др. се допускат само с предварително изрично
писмено разрешение на ГД „ГВА“.
Чл. 66. Типовият сертификат на СлВС заедно
със сертификационната таблица се съхраняват на земята от конструктора и не могат да
се унищожават без писмено разрешение от
ГД „ГВА“.
Чл. 67. Когато конструкторът няма намерение да строи или да произвежда други
серийни СлВС от този тип, а прототипът
се явява единственото СлВС от типа, това
обстоятелство се декларира в заявлението. В
тези случаи ГД „ГВА“ издава удостоверение
за летателна годност на конкретното СлВС.
Чл. 68. (1) Ако конструкторът проектира и
построи друго СлВС, подобно на това, за което
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е издаден типовият сертификат за летателна
годност, но някои от данните му се различават
от тези, посочени в сертификационната таблица,
то това СлВС се счита за друг тип и трябва
да премине цялостна типова сертификация.
(2) Всички промени в СлВС, чиито данни
остават същите като посочените в сертификационната таблица, се считат за модификации.
Чл. 69. (1) На всяко серийно произведено
СлВС от производителя се издава сертификат
за качество и съответствие.
(2) Сертификатът за качество и съответствие
гарантира, че серийното СлВС е произведено
по същите чертежи, технологии, спецификации
на материали и др. в съответствие с одобрения
типов сертификат.
Чл. 70. (1) Конструкторът на даден тип
СлВС, от който са произведени серийни СлВС,
събира информация от ползвателите на тези
СлВС у нас или в чужбина относно поведението
на СлВС, характерни откази, неизправности
и дефекти и при необходимост разработва
модификации.
(2) Всички модификации се съгласуват
предварително с ГД „ГВА“. Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ уведомява за модификациите ползвателите на СлВС от този тип на територията на
Република България и в чужбина, ако СлВС са
вписани в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България.
(3) Когато модификациите са от такова
естество, че изискват промяна и допълнения на/към експлоатационно-техническата
документация, конструкторът ги разработва
и разпространява по реда, предвиден в ал. 2.
(4) Измененията и допълненията трябва да
позволяват внасянето им посредством добавяне
или замяна на листове в експлоатационнотехническата документация.
Раздел VIII
Издаване на удостоверения за летателна годност на свръхлеки въздухоплавателни средства
Чл. 71. На всяко регистрирано СлВС главният
директор на ГД „ГВА“ издава удостоверение
за летателна годност (УЛГ).
Чл. 72. (1) За издаване на УЛГ на СлВС
собственикът, владелецът или държателят на
СлВС подава заявление до главния директор
на ГД „ГВА“ .
(2) Заявлението се подава по образец наймалко 30 дни преди датата на основния преглед
по чл. 74 до главния директор на ГД „ГВА“ или
до оправомощеното лице по чл. 5, ал. 1, т. 5.
Чл. 73. (1) Собственикът, владелецът или
държателят предоставя СлВС на ГД „ГВА“
или на оправомощено лице по чл. 5, ал. 1, т. 5
за огледи и проверки или основен преглед.
Времето и мястото на прегледа се уговарят
предварително между собственика, владелеца
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или държателя и ГД „ГВА“ или оправомощеното лице по чл. 5 и те трябва да са приемливи
за двете страни.
(2) Собственикът, владелецът или държателят осигурява при необходимост оборудване,
технически персонал и екипаж за извършване
на необходимите проверки, огледи и контролен полет.
Чл. 74. (1) Собственикът, владелецът или
държателят представя в ГД „ГВА“ или на оправомощеното лице по чл. 5, ал. 1, т. 5:
1. копие от ръководството за летателна
експлоатация или еквивалентен документ;
2. копие от всички ръководства на производителя за техническо обслужване;
3. списък на всички издадени експлоатационни бюлетини от производителя и директиви
по летателна годност, издадени от авиационните
власти, които се отнасят за даденото СлВС;
4. ресурсна инструкция или еквивалентен
документ;
5. план за техническо обслужване, съдържащ
всички изисквания на производителя и регулаторните органи, разбработен за конкретното
СлВС в актуалната му конфигурация, съобразно
оперативното и аварийното оборудване; планът за техническо обслужване се одобрява от
ГД „ГВА“ преди извършването на прегледа.
(2) Собственикът, владелецът или държателят предоставя на ГД „ГВА“ или на оправомощено лице по чл. 5 за преглед СлВС, формулярите на СлВС, двигателя и въздушния винт.
(3) Собственикът, владелецът или държателят представя в ГД „ГВА“ подписан доклад
за конкретното СлВС. Докладът съдържа
най-малко:
1. наработка на планера, двигател и въздушен винт от началото на експлоатация, от
последния ремонт и от последното периодично
техническо обслужване (в календарен срок,
часове, кацания и цикли) и съответния остатъчен ресурс до следващ ремонт, до следващо
техническо обслужване;
2. списък на всички ресурсни агрегати и
съответния остатъчен ресурс;
3. състояние на аварийно-спасителното
оборудване и остатък ресурс, ако има такова;
4. сравнителна таблица на издадените експлоатационни бюлетини от производителя и
директиви по летателна годност, издадени от
съответните авиационни власти, с изпълнените
на даденото СлВС;
5. протокол за масата и центровката на СлВС;
6. списък на модификациите, извършени
от производителя на основание издадени
бюлетини и/или експлоатанта, одобрени от
съответните авиационни органи;
7. дата и вид на последното периодично
техническо обслужване;
8. доклад за инциденти, извънредни проверки и ремонти.
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Чл. 75. Преди издаване на удостоверението
за летателна годност ГД „ГВА“ или оправомощено лице по чл. 5, ал. 1, т. 5, трябва да се
убеди от проверките, огледите и контролния
полет, че:
1. въздухоплавателното средство е проектирано, построено и преминало изпитания в
съответствие с типовия сертификат и ръководствата на производителя;
2. при внос на използвано СлВС в документите, отнасящи се към техническата
експлоатация, са внесени всички изменения,
допълнения, издадени от производителя или
регулаторния орган;
3. собственикът, владелецът или държателят
има достъп за получаване на всички бюлетини,
изменения и допълнения на експлоатационнотехническата документация.
Чл. 76. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ издава
УЛГ, след като всички изисквания са удовлетворени и са налице условия собственикът, владелецът или държателят да поддържа
летателната годност на СлВС.
(2) Валидността на УЛГ е в срок до една
година.
(3) Удостоверението за летателна годност
се предава на собственика, владелеца или
държателя или негов представител срещу заплащане на такса.
(4) Удостоверението губи валидността си,
ако летателната годност на СлВС не се поддържа съгласно изискванията на Закона за
гражданското въздухоплаване и актовете по
прилагането му.
Чл. 77. (1) Собственикът, владелецът или
държателят носи отговорност за поддържане
на летателната годност на СлВС.
(2) За всяко СлВС, на което е издадено УЛГ,
трябва да се предоставя удостоверението за
проверки от ГД „ГВА“ при поискване.
(3) Удостоверението за летателна годност
се отнема от ГД „ГВА“, ако се установи, че
не се спазват изискванията на Закона за
гражданското въздухоплаване и актовете по
прилагането му.
Раздел IX
Поддържане на летателна годност
на свръхлеко ВС
Чл. 78. Собственикът, владелецът или държателят носи отговорност за поддържане на
летателната годност на СлВС и е задължен да
не се извършват полети с него, освен когато:
1. свръхлекото ВС се поддържа в летателна
годност;
2. оперативното и аварийното оборудване,
ако има такова, е правилно монтирано и е
годно за експлоатация или е ясно обозначено
като негодно за експлоатация;
3. удостоверението за летателна годност е
валидно;
4. техническото обслужване на СлВС се
извършва в съответствие с план за техническо
обслужване;
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5. е извършен предполетен преглед.
Чл. 79. Всяко лице или организация, извършващи техническо обслужване, отговарят за
изпълнените задачи във връзка с поддържането
на летателната годност на свръхлекото ВС.
Чл. 80. Техническото обслужване на всяко
СлВС се организира в съответствие с одобрен
от ГД „ГВА“ план за техническо обслужване.
Чл. 81. (1) Техническото обслужване на
СлВС се извършва:
1. от собственика, владелеца или държателя
на СлВС – ако са физически лица, въз основа
на одобрение за техническо обслужване, издадено от ГД „ГВА“, след успешно завършване
на утвърдена програма за обучение;
2. когато СлВС се използва за обучение на
пилоти или се отдава под наем:
а) от собственика, владелеца или държателя
на свръхлекото ВС при спазване на всички
процедури по одобрения план за техническо
обслужване, полагащи се съобразно пролетени
часове и/или календарни периоди;
б) от лицата по ал. 2.
(2) Собственикът, владелецът или държателят на СлВС може да предостави извършването
на техническо обслужване и на:
1. физическите лица, притежаващи свидетелства за техническо обслужване по чл. 25, ал. 9
от Закона за гражданското въздухоплаване;
2. организация за техническо обслужване,
одобрена по реда на част М, подчаст F на Регламент (ЕО) № 2042/2003 г. на Комисията или
одобрена по реда на Наредба № 145 от 2004 г.
за условията и реда за издаване на лицензи
на организации за техническо обслужване и
ремонт на авиационна техника (ДВ, бр. 87 от
2004 г.).
Чл. 82. Собственикът, владелецът или държателят на СлВС е отговорен за осигуряването
на достъп на инспекторите от ГД „ГВА“ или
представителите на оправомощеното лице по
чл. 5, ал. 1, т. 6 до организацията/въздухоплавателното средство, за да се определи постоянното спазване на изискванията на тази глава.
Чл. 83. Поддържането на летателната годност и функционирането както на оперативното, така и на аварийното оборудване се
осигуряват чрез:
1. извършване на предполетни прегледи;
2. отстраняване на всички дефекти и повреди, които оказват влияние върху безопасната
експлоатация;
3. изпълнение на цялото техническо обслужване в съответствие с одобрен план за
техническо обслужване на СлВС;
4. изпълнение на всички или някои от следните изисквания в зависимост от това, кои от
тях са приложими:
а) указания за летателна годност;
б) оперативни указания, които засягат поддържането на летателната годност;
в) изискване на ГД „ГВА“;
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г) незабавни мерки, определени от оправомощеното лице по чл. 5, при установен проблем
по безопасността;
5. извършване на модификации и ремонти;
6. извършване, при необходимост, на полети
за проверка на техническото обслужване.
Чл. 84. При завършване на всяко техническо обслужване записът за повторно пускане в
експлоатация се въвежда в документацията за
поддържане на летателната годност на СлВС.
Чл. 85. Всеки запис се извършва непосредствено, но не по-късно от 30 дни след завършване на техническото обслужване.
Чл. 86. Всички записи в документацията
относно поддържане на летателната годност
на въздухоплавателното средство трябва да
бъдат ясни и точни. Когато е необходимо да се
коригира даден запис, корекцията се извършва
така, че оригиналният запис да личи ясно.
Чл. 87. Документацията във връзка с поддържането на летателната годност на СлВС
съдържа:
1. формуляри на СлВС, двигател и въздушен винт;
2. текущото състояние на указанията за
летателна годност и мерките, постановени от
съответния орган като незабавна реакция на
проблем по безопасността;
3. текущото състояние на модификациите
и ремонтите;
4. съществуващото в момента съответствие
с плана за техническо обслужване;
5. състоянието на компонентите с ограничен
срок на експлоатация;
6. отчета за маса и центровка.
Чл. 88. Срокът на съхранение на документацията и записите по този раздел е 24 месеца
след извеждането на СлВС от експлоатация.
Раздел X
Продължаване валидността на удостоверение
за летателна годност
Чл. 89. Срокът на валидността на УЛГ на
гражданските свръхлеки СлВС може да бъде
продължен до една година от ГД „ГВА“ .
Чл. 90. Продължаване валидността на УЛГ
на СлВС се извършва по заявление от собственика, владелеца или държателя.
Чл. 91. Заявлението се подава до ГД „ГВА“
не по-късно от 30 дни преди крайния срок на
валидност на УЛГ.
Чл. 92. (1) Заедно със заявлението собственикът, владелецът или държателят представя
подписан инспекционен доклад за СлВС.
(2) Инспекционният доклад по ал. 1 съдържа
данните по чл. 74, ал. 2.
Чл. 93. (1) Свръхлекото въздухоплавателно средство трябва да бъде предоставено на
ГД „ГВА“ или на оправомощено лице по чл. 5,
ал. 1, т. 5 от собственика, владелеца или държателя за огледи, проверки и контролен полет.
Времето и мястото на прегледа трябва да бъдат
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предварително уговорени между собственика,
владелеца или държателя и ГД „ГВА“ и оправомощеното лице по чл. 5, ал. 1, т. 5.
(2) Собственикът, владелецът или държателят осигурява оборудване и персонал за
извършване на необходимите проверки, огледи
и екипаж за провеждане на контролен полет.
(3) Собственикът, владелецът или държателят предоставя на проверяващия:
1. формулярите на ВС, двигателите и всички
документи, представляващи неразделна част
от тях;
2. паспортите на компонентите или еквивалентен документ.
(4) Допуска се продължаване на валидността
на УЛГ и без провеждането на контролен полет
при форсмажорни обстоятелства по преценка
на проверяващия.
Чл. 94. (1) Преди да бъде продължена валидността на УЛГ на СлВС, проверяващият
трябва да се убеди въз основа на огледите и
проверките, че:
1. не са настъпили недопустими изменения
в състоянието на СлВС (корозия, деформации,
гофри, загуба на устойчивост на силови елементи и др.);
2. летателните характеристики и техническите параметри на въздухоплавателното средство,
двигателя и системите му не се различават от
тези, посочени в ръководството по летателна
експлоатация;
3. техническото обслужване на СлВС е извършвано (от издаването на удостоверението
за летателна годност или от предшестващо
продължаване на валидността на УЛГ до
момента) съгласно приложимите срокове,
изисквания и норми;
4. всички задължителни бюлетини и директиви за летателна годност са изпълнени и
съответно вписани във формулярите, респективно паспортите;
5. свръхлекото въздухоплавателно средство,
двигателят и компонентите им не надвишават
съответно доремонтния, междуремонтен и
общ ресурс;
6. поддържането на летателната годност на
СлВС е извършвано съгласно изискванията на
действащите нормативни актове.
(2) След извършването на прегледа от лицето по чл. 5, ал. 1, т. 5 и когато се установи,
че всички изисквания са удовлетворени, както
и че собственикът, владелецът или държателят може да поддържа летателната годност
на СлВС, се издава удостоверение за преглед
на летателната годност, което се предава на
ГД „ГВА“ за вписване на продължаване на
срока на валидност до една година на удостоверението за летателна годност.
(3) Инспекторът от ГД „ГВА“ вписва продължаване на срока на валидност на удостоверението за летателна годност до една година
и когато прегледът по чл. 93 е извършен от
ГД „ГВА“.
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(4) Главна дирекция „ГВА“ предава на
собственика, владелеца или държателя или
негов представител удостоверението за летателна годност заедно с всички вписвания по
него, включително и за срока на валидност,
срещу заплащане на такса.
Чл. 95. (1) При претърпяване на инцидент
собственикът, владелецът или държателят на
СлВС уведомява ГД „ГВА“ и Специализираното звено за разследване на авиационни
събития по чл. 16ж ЗГВ в 72-часов срок.
(2) При обективна невъзможност собственикът, владелецът или ползвателят да извърши уведомяването по ал. 1 оправомощеното
лице по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6, 10 или 11
уведомява незабавно ГД „ГВА“ и Специализираното звено за разследване на авиационни
събития при узнаване на каквито и да било
данни относно инцидента със СлВС.
Раздел XI
Загуба на летателна годност
Чл. 96.(1) Когато лицето, оправомощено
по чл. 5, ал. 1, т. 6, установи, че СлВС не се
поддържа съгласно изискванията на Закона за
гражданското въздухоплаване и тази наредба,
то незабавно уведомява ГД „ГВА“ за това.
(2) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице назначава незабавно инспекторска проверка. В седемдневен срок от приключването на проверката
инспекторите изготвят доклад до главния
директор.
(3) В тридневен срок от полу чаването
на доклада главният директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице разпорежда спирането на СлВС до отстраняване на
несъответствието по поддържането на летателната годност.
Чл. 97. В случаите, когато дадено СлВС
загуби летателната си годност, възстановяването на която не може да се осъществи чрез
прилагане на типова технология, а изисква
значителни ремонтно-възстановителни работи, собственикът, владелецът или държателят
на СлВС е длъжен в седемдневен срок да
върне удостоверението за летателна годност
на ГД „ГВА“.
Чл. 98 (1) Когато собственикът, владелецът или държателят реши сам да извърши
ремонтно-възстановителните работи, той
изготвя техническата документация съгласно
приложимите изисквания, която представя
пред ГД „ГВА“ за съгласуване.
(2) При разработването на чертеж ите,
схемите, технологиите и др. за ремонтновъ зстанови телни т е рабо т и собст веник ът,
владелецът или държателят може да се консултира с конструктора (производителя) или
с експертния инженерно-технически персонал
на оправомощеното лице по чл. 5, ал. 1, т. 6.
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Раздел XII
Издаване на експортно удостоверение
за летателна годност
Чл. 99. Експортно удостоверение за летателна годност на СлВС, което ще се експортира
от Република България и ще се впише в чужд
регистър, се издава от ГД „ГВА“.
Чл. 10 0. (1) За издаване на експортно
удостоверение за летателна годност на СлВС
собственикът, владелецът или държателят подава заявление до ГД „ГВА“. В заявлението се
посочват всички допълнителни изисквания и
условия на упълномощения орган на държавата,
където ще бъде вписано СлВС.
(2) Заявлението трябва да бъде подадено
до ГД „ГВА“ най-малко 30 дни преди датата
на извършване на огледи и проверки от инспектора.
Чл. 101. В случаите, когато някое от специалните изисквания и условия на приемащата държава не могат да бъдат изпълнени,
собственикът, владелецът или държателят на
СлВС трябва да получи от компетентния орган
на приемащата държава писмено съгласие за
тези различия.
Чл. 102. Експортното удостоверение за летателна годност не дава право за извършване
на полети със СлВС.
Чл. 103. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ издава
експортно удостоверение за летателна годност,
ако представеното СлВС има валидно удостоверение за летателна годност и е поддържано
в съответствие с одобрения план за техническо
обслужване.
(2) Експортното удостоверение за летателна
годност се предава на собственика, владелеца, държателя или негов представител срещу
заплащане на такса.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПИЛОТИ НА СВРЪХЛЕКИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
Раздел І
Общи положения
Чл. 104. (1). Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ издава
национално свидетелство за любител пилот
на СлВС – NPPL(M), със съответната отметка за квалификационен клас на пилотите на
СлВС съгласно тази наредба.
(2) Не се издават свидетелства по ал. 1 на
пилотите на следните видове СлВС:
1. моторните параплани (PPG), излитащи
от крака (FLM);
2. моторните делтаплани (MHG), излитащи
от крака (FLM);
3. безмоторните делтапланери (HG) и
парапланери (PG).
Чл. 105. Националното свидетелство за
любител пилот на СлВС – NPPL(М), е ва-
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лидно за изпълнение на полети само над
територията на Република България денем,
по правилата за визуални полети (VFR) съгласно Наредба № 2 от 1999 г. за правилата
за полети (ДВ, бр. 26 от 1999 г.).
Чл. 106. При тежатели те на национа лно сви детелст во за люби тел пи лот на
СлВС – NPPL(М), могат да изпълняват полети
над други държави само когато съответните
авиационни власти на тези държави са постигнали взаимно съгласие за това.
Чл. 107. (1) Националното свидетелство
за любител пилот на СлВС – NPPL(М), е
безсрочно.
(2) Притежателят на NPPL(M) може да
упражнява правата си при условие, че има
валидно свидетелство за медицинска годност,
получена по реда на Наредба № 21 от 2007 г.
за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна
работа и други видове авиационни дейности
в гражданското въздухоплаване (ДВ, бр. 40
от 2007 г.), и квалификационен клас.
Чл. 108. (1) В националното свидетелство
за любител пилот на СлВС – NPPL(M), се
вписват следните квалификационни класове:
1. „А“ – за самолети, управлявани по трите
оси (aeroplane) („3-axis“);
2. „MHG“ – за мотоделтапланери (motorhangglider) („flex wing“, „weight shift“);
3. „PPG“ – за моторен парапланер („powered
paraglider“);
4. „H“ – за хеликоптер („helicopter“);
5. „G“ – за автожир („gyro“);
6. „G-sea“ – за автожир, излитащ и кацащ
от водна повръхност („gyro“);
7. „A-sea“ – за самолет-амфибия, хидроплан;
8. „H-sea“ – за хеликоптер, излитащ и
кацащ на водна повърхност.
(2) Срокът на валидност на квалификационния клас е 2 години.
(3) Притежателят на национално свидетелство за любител пилот на СлВС – NPPL(M),
може да има вписани в свидетелството си
повече от един квалификационен клас.
Чл. 109. (1) Обучението на кандидатите
за получаване на национално свидетелство
за любител пилот на СлВС – NPPL(M), и
квалификацонен клас за клас СлВС се провежда по утвърдени от ГД „ГВА“ програми.
(2) Обучението се провежда от одобрен
от ГД „ГВА“ полетен инструктор по реда
на чл. 140.
(3) Полетните инструктори на всеки тип
свръхлеки ВС се одобряват от ГД „ГВА“ при
условия и по ред, установен в наредбата.
(4) Националното свидетелство за любител
пилот на СлВС – NPPL(M), се издава от главния директор на ГД „ГВА“ след становище по
заявлението на кандидата от лицето по чл. 5.
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Чл. 110. (1) В свидетелства за правоспособност, издадени в съответствие със стандарта
JAR-FCL/PART FCL не се вписват квалификационни класове за клас СлВС.
(2) Когато притежателят на свидетелство
за правоспособност, издадено в съответствие със стандарта JAR-FCL/PART-FCL, не
притежава квалификационни класове (SEP)
или (TMG), а желае да управлява СлВС,
изискващо свидетелство за правоспособност
за пилот, той трябва да кандидатства за национално свидетелство за любител пилот на
СлВС – NPPL(M). След като премине съответното обучение за разликите за типовете
ВС, в националното свидетелство за любител
пилот на СлВС се вписва придобитият квалификационен клас за съответното СлВС.
(3) Когато притежател на свидетелство за
правоспособност, издадено в съответствие с
JAR-FCL/PART-FCL, има вписан в него квалификационен клас за пилот на еднодвигателен
самолет (SEP) или туристически мотопланер
(TMG), той ще има право да пилотира и СлВС
с несложна моторна тяга след преминаване
на съответното обучение за разликите по
познаване и управление на СлВС.
(4) В случаите по ал. 3 допускането до
изпълнение на полети и пролетените часове,
изпълнени със СлВС с несложна моторна
тяга, се нанасят в летателната книжка за
СлВС на пилота.
(5) Пролетените часове за СлВС не се
сумират с пролетените часове, изпълнени
на възду хоплавателни средства, различни
от СлВС, като общ брой пролетени часове
в една летателна книжка.
Ч л. 111. (1) Самостоя телни полет и на
СлВС, пилотирането на което изисква пилотът
да притежава NPPL(M), може да изпълнява
само лице, притежаващо валидно свидетелство за медицинска годност.
(2) Първоначалното издаване, продължаването на валидността и признаването на свидетелството за медицинска годност се извършва
при условията и по реда на Наредба № 21
от 2007 г. за правилата за освидетелстване
при определяне на медицинската годност за
летателна работа и други видове авиационни
дейности в гражданското въздухоплаване.
Раздел ІІ
Обучение на пилоти на свръхлеки въздухоплавателни средства
Общи положения
Чл. 112. (1) Кандидатите за издаване на
национално свидетелство за любител пилот
на СлВС – NPPL(M), трябва да притежават
валидно свидетелство за медицинска годност
и да са навършили 17 години. До първи самостоятелен полет по време на обучението
може да бъде допуснат кандидат, навършил
16-годишна възраст.
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(2) Кандидат ът за издаване на национално свидетелство за любител пилот на
СлВС – NPPL(M), трябва да премине курсове за наземно и летателно обучение под
ръководството на правоспособен инструктор.
(3) Програмите за обучение се разработват от оправомощеното лице по чл. 5 и се
утвърждават от ГД „ГВА“.
(4) При подаване на за явление за започване на обучение за издаване на национално свидетелство за любител пилот на
СлВС – NPPL(M), кандидатите, ненавършили
18 години, прилагат декларация, съдържаща
писменото съгласие на родителите или настойниците.
Чл. 113. (1) Учебните часове по програмата за наземно обучение, провеждано под
ръководството на инструктора, са не по-малко
от 60 часа и при завършване на теоретичното обучение кандидатът полага писмени
изпити пред оправомощеното лице по чл. 5
по следните дисциплини:
1. авиационно законодателство, правила
за полети и процедури;
2. метеорология;
3. навигация;
4. човешки фактор и ограничения;
5. основни понятия за въздухоплавателните средства;
6. аеродинамика;
7. комуникации по правила на визуалните
полети (VFR).
(2) Преди летателната проверка за издаване на свидетелство за правоспособност се
полага теоретичен изпит по познаване на
въздухоплавателното средство, на което се
изпълнява проверката.
(3) Изпитът по ал. 2 е устен и се провежда
от полетния проверяващ – FE(M). Изпитът
предхожда летателната проверка, но с не
повече от 1 месец.
Чл. 114. Лицето по чл. 5 разработва транзитни програми за приучване и ги предлага на
ГД „ГВА“ за утвърждаване, когато кандидати с
квалификационни класове в NPPL(M) или свидетелства, издадени в съответствие с JAR-FCL/
PART-FCL, желаят да бъдат обучени за друга
категория или клас СлВС.
Раздел ІІІ
Летателно обучение на пилоти за квалификационен клас (A) и (MHG)
Чл. 115. (1) Минима лното коли чест во
летателни часове на курса за обучение не
може да бъде по-малко от 25 часа.
(2) От общото количество часове обучаемият следва да изпълни:
1. не по-малко от 10 часа самостоятелно
пролетени часове;
2. не по-малко от 5 часа самолетоводене, от
които – не по-малко от 3 часа самостоятелно;
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3. през 3-те часа самолетоводене като PIC 2
самостоятелни полета по маршрут с обща
дължина не по-малка от 40 nm (75 км), по
време на които да извърши кацане на място,
не по-близо от 15 nm (30 км) от мястото на
излитане; тези два самостоятелни полета
т рябва да бъдат изпълнени по различни
маршрути и междинните кацания да се извършат на различни места.
Чл. 116. Летателното обучение, последвано от летателна проверка за издаване на
свидетелство за правоспособност, следва да
бъдат завършени в период от 3 месеца.
Ч л. 117. При т ежат ели т е на на ц иона лно сви детелст во за люби тел пи лот на
СлВС – NPPL(M), за самолети клас (А), желаещи да получат клас (MHG) или обратния
вариант, задължително преминават допълнително обучение за разликите по програми,
разработени от лице по чл. 5 и утвърдени от
главния директор на ГД „ГВА“.
Раздел ІV
Летателно обучение на пилоти за квалификационен клас (PPG) – моторен парапланер
Чл. 118. Програмата за летателно обучение
за клас (PPG) не може да съдържа по-малко
от 15 летателни часа под наблюдението на
правоспособен полетен инструктор – FI(PPG),
и 6 часа самостоятелно пролетени часове.
Чл. 119. По време на летателното обучение
следва да бъдат изпълнени:
1. не по-малко от 25 излитания и кацания,
от които – не по-малко от 6 самостоятелни
излитания и кацания;
2. не по-малко от 5 часа навигационно
обучение, от които – 3 часа самостоятелни
полети, по време на които да се изпълнят
2 полета по маршрут с обща дължина не
по-малка от 25 nm (45 км) с едно междинно кацане на площадка, отдалечена на не
по-малко от 10 nm (18 км) от мястото на
излитане; двата навигационни полета трябва
да се изпълнят по различни маршрути и с
кацане на различни площадки.
Чл. 120.(1) След успешно приключване на
обучението, но не по-късно от 4 месеца от
началото му, одобрен от ГД „ГВА“ полетен
проверяващ – FE(PPG), извършва летателна
проверка за издаване на свидетелство за
правоспособност на обучаемия.
(2) Главният директор на ГД „ГВА“ одобрява полетните проверяващи по ал. 1 при
условията и по реда на чл. 140.
(3) Времето за провеждане на летателната
проверка по ал. 1 може да бъде включено в
общото полетно време от минимум 15 часа
за обучение с инструктор, но не може да
бъде част от необходимото полетно време
от 6 часа самостоятелно.
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Раздел V
Летателно обучение за квалификационен
клас (G) – автожир
Чл. 121. (1) Програмата за първоначално
обучение на кандидати за издаване на национално свидетелство за любител пилот на
СлВС – NPPL(M), с квалификационен клас
(G) – автожир, не може да съдържа по-малко
от 25 часа летателно обучение.
(2) От общото количество летателни часове
се изпълняват не по-малко от:
1. 15 часа летателно обучение на автожир
с правоспособен полетен инструктор – FI(G);
2. 10 часа като PIC на автожир, включващи
3 часа самостоятелно пролетени часове по
маршрут, по време на които да се изпълнят
2 полета с кацане на площадка, отдалечена
най-малко на 25 nm (45 км) от мястото на
излитане.
Чл. 122. Пилоти, притежаващи опит на
SEP, хеликоптери, туристически мотопланери, микролайт – клас (A) или (MHG), или
държавни въздухоплавателни средства, се
обучават за получаване и на квалификационен
клас (G) – автожир, по индивидуална програма, изготвена от лицето, притежаващо удостоверение по чл. 5, и утвърдена от ГД „ГВА“.
Чл. 123. Летателното обучение се извършва на двуместен автожир със седалки една
до друга или една зад друга и с дублирани
органи за управление.
Чл. 124. След успешно приключване на
обучението, одобрен от ГД „ГВА“ полетен
проверяващ – FE(M), извършва летателна
проверка за издаване на свидетелство за
правоспособност на обучаемия.
Раздел VІ
Летателно обучение за квалификационен
клас (H) – вертолет
Чл. 125. (1) Програмата за първоначално
обучение на кандидати за издаване на национално свидетелство за любител пилот на
СлВС – NPPL(M), с квалификационен клас
(H) – вертолет, не може да съдържа по-малко
от 60 часа летателно обучение.
(2) От общото количество летателни часове
се изпълняват не по-малко от:
1. 35 часа летателно обучение на вертолет
с правоспособен полетен инструктор – FI(H);
2. 20 часа като PIC на вертолет, включващи
10 часа самостоятелно пролетени часове по
маршрут, по време на които да се изпълнят
2 полета с кацане на площадка, отдалечена
най-малко на 25 nm (45 км) от мястото на
излитане.
Чл. 126. Пилоти, притежаващи опит на
пилот на еднодвигателен самолет (SEP – single
engine pilot), автожир, туристически мотопланери, микролайт – клас (A) или (MHG), или
държавни въздухоплавателни средства, се
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обучават за получаване и на квалификационен клас (H) – хеликоптери, по индивидуална
програма, изготвена от лицето, притежаващо
съответното удостоверение по чл. 5, и утвърдена от ГД „ГВА“.
Чл. 127. Летателното обучение се извършва
на двуместен вертолет, одобрен за обучение
от ГД „ГВА“.
Чл. 128.. След успешно приключване на
обучението, одобрен от ГД „ГВА“ полетен
проверяващ – FE(M), извършва летателна
проверка за издаване на свидетелство за
правоспособност на обучаемия.
Раздел VІІ
Пилоти на парапланери и делтапланери,
излитащи от крака (FLM)
Чл. 129. (1) От пилотите на излитащи
от крака (FLM – „foot launched microlight“)
парапланери и делтапланери не се изисква
притежаването на свидетелство за правоспособност за пилот и свидетелство за медицинска годност.
(2) Минималната възраст на пилотите
на FLM е 16 години. До навършване на
18-годишна възраст пилотите представят на
лицето, провеждащо обучението, декларация
от родителите или настойниците за съгласие
да упражняват този вид летателна дейност.
Чл. 130. (1) Програмите за обучение на
кан ди дат и те, как то и к ва лификаци я та и
допусканията до упражняване на права на
инструкторите им се изготвят и приемат от
лицето, притежаващо удостоверение по чл. 5.
(2) На завършилите обучението си пилоти
на FLM се издава удостоверение за завършено
обучение от лицето, притежаващо удостоверение по чл. 5, ал. 1, т. 1, съгласно ръководството
за дейността му.
Раздел VІІІ
Инструктори – FI(M), и проверяващи – FE(M),
FIE(M) за обучение на пилоти и издаване на
национално свидетелство за любител пилот
на СлВС – NPPL(M)
Чл. 131. (1) Притежателите на свидетелства
за правоспособност, издадени в съответствие
със стан дарта на JA R-FCL(PA RT-FCL), с
квалификационен клас за пилот на еднодвигателен самолет (SEP) или туристически
мотопланер (TMG) и квалификационен клас
за инструктор FI(A) могат да бъдат инструктори на СлВС класове (A) и (MHG), след като
преминат съответното обучение за разликите
в управлението на типовете СлВС.
(2) Обучението за разликите и допускане до
упражняване на правата за квалификационен
клас за полетен инструктор FI(M) се вписват
в летателната книжка на инструктора.
Ч л . 1 32. З а по л у ч а в а не н а к в а л ификационен к лас за полетен инстру ктор за
СлВС – FI(M), п ри тежатели те на нацио-
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нално свидетелство за любител пилот на
СлВС – NPPL(M), трябва да отговарят на
следните условия:
1. да са навършили 18 години;
2. да при тежават ва ли ден к ва лификационен клас за категория СлВС, за което
кандидатстват, и валидно свидетелство за
медицинска годност;
3. да имат поне 250 часа пролетени часове
като PIC, а от тях – 150 часа като PIC на
класа СлВС, на което ще се обучават в курса;
4. да са завършили успешно одобрен курс
за инструктори на СлВС;
5. да са преминали успешно летателна
проверка пред полетен проверяващ FIE(M).
Чл. 133. (1) Курсът за обучение на инструктори на СлВС трябва да съдържа не
по-малко от 125 часа теоретично обучение
и 15 часа летателно обучение, провеждани
от правоспособен инструктор.
(2) До 2 часа от летателното обучение
може да бъде изпълнено съвместно от двама
обучаеми инструктори.
Чл. 134. (1) Одобреният курс за обучение
на инструктори трябва да завърши в срок не
по-дълъг от 12 месеца от датата на започването му.
(2) За завършил курс за инструктори на
СлВС – FI(M), се смята кандидат, успешно
положил теоретичен изпит пред оправомощено лице по чл. 5 и преминал летателна
проверка пред FIE(M).
Чл. 135. Инструктор, успешно завършил
курса за придобиване на квалификационен
к лас за полетен инст ру ктор FI(M), н яма
право да допуска обучаеми до първи самостоятелен полет до изпълнение на 100 часа
като инструктор на съответния клас СлВС.
Чл. 136. Когато инструктор с квалификационен клас за полетен инструктор FI(M)
желае да обучава и на друг клас СлВС, той
трябва:
1. да има изпълнени не по-малко от 5 часа
на искания клас СлВС;
2. да п ремине летат елна п роверка о т
FIE(M).
Чл. 137. (1) Когато инструктор със свидетелство за правоспособност за полетен
инструктор FI(M) има квалификационен клас
да изпълнява полети на СлВС, излитащи и
кацащи от земната повърхност, и желае да
обучава на СлВС излитащи и кацащи на
водната повърхност, той трябва първо да придобие квалификационен клас за съответната
категория (водна повърхност), след което да
премине през необходимото теоретично и
летателно обучение, последвано от летателна
проверка с полетен проверяващ FIE(M)-sea.
(2) Допускането до упражняване на права
по инструкторска работа по ал. 1 се вписва
в националното свидетелство за правоспо-
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собност на пилота NPPL(M) от ГД „ГВА“
по предложение на лицето, оправомощено
съгласно чл. 5.
Чл. 138. Квалификационният клас „полетен инструктор на свръхлеко ВС“ – FI(M),
се вписва в националното свидетелство за
п равоспособност на пи лота NPPL(M) от
ГД „ГВА“ по предложение на лицето, притежаващо удостоверение по чл. 5.
Чл. 139. (1) Срокът на валидност на квалификационния клас за полетен инструктор
FI(M) е 3 години.
(2) Срокът на валидност на квалификационния клас за полетен инструктор FI(M)
се подновява, при условие че кандидатът е
изпълнил две от следните три условия:
1. през трите години е участвал в опреснителен семинар за инструктори;
2. за срока на валидност е налетял поне
50 часа като инструктор;
3. успешно е изпълнил летателна проверка
на уменията с полетен проверяващ на инструктори – FIE(M).
Чл. 140. (1) Категориите проверяващи за
пилоти на СлВС са:
1. GRE(M) – наземен проверяващ;
2. FE(M) – полетен проверяващ;
3. FIE(M) – проверяващ на летателните
инструктори.
(2) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице определя със
заповед проверяващи, които да провеждат от
името на ГД „ГВА“ практическите и летателните проверки, по предложение на лицето,
разполагащо с удостоверение по чл. 5.
(3) При кандидатстване пред ГД „ГВА“ за
проверяващи кандидатът подава:
1. заверено копие от диплома за завършено
образование;
2. летателна книжка;
3. документ за внесена държавна такса.
(4) При кандидатстване за презаверка
кандидатът за проверяващ подава заявление
до ГД „ГВА“.
(5) Правата на полетните проверяващи
са валидни за срок 3 години от датата на
вписване на одобрението в националното
свидетелство за правоспособност на пилот
на СлВС – NPPL(M).
Чл. 141. (1) Наземен проверяващ – GRE(M),
може да бъде пилот, притежаващ квалификационен клас за полетен инструктор FI(M).
Той има право да провежда наземните изпити
след теоретичното обучение на кандидатите
за NPPL(M).
(2) Полетен проверяващ – FE(M), може да
бъде пилот, притежаващ квалификационен
клас за полетен инструктор FI(M) от наймалко 2 години и най-малко 300 пролетяни
часа като инструктор. Полетният проверяващ
FE(M) притежава правата на наземен изпитващ GRE(M). Той има право да извършва ле-
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тателни проверки за издаване на свидетелство
за правоспособност, проверки на уменията
за продължаване срока на валидност или
подновяване на квалификационния клас на
притежателите на национално свидетелство
за любител пилот – NPPL(M).
(3) Проверяващ на полетните инструктори – FIE(M), може да бъде пилот с квалификационен клас за полетен инструктор
FI(M) и с най-малко 500 пролетени часа като
инструктор. Проверяващият на полетните
инструктори FIE(M) притежава правата на
FI(M), GRE(M) и FE(M).
(4) Проверяващ на полетните инструктори – FIE(M), има право:
1. да провежда наземни и летателни курсове
за обучение на полетните инструктори FI(M);
2. да изпълнява летателни проверки на
кандидати за инструктори;
3. да изпълнява проверки на уменията за
презаверяване или подновяване квалификацията на полетните инстуктори FI(M).
Раздел ІХ
Квалификационни класове в свидетелството
NPPL(M) – срок на валидност, презаверяване
и подновяване
Ч л. 142. (1) С р ок ът на ва л и д но с т на
квалификационния клас, вписан в националното свидетелство за любител пилот на
СлВС – NPPL(M), е две години. За този срок
притежателят му трябва да изпълни най-малко
12 летателни часа, от които:
1. 6 часа да са изпълнени през последните
12 месеца;
2. 8 часа – като PIC;
3. да са изпълнени 12 излитания и кацания;
4. общо 1 час полетно време да е изпълнено с полетен инструктор FI(M).
(2) Изискването за 1 час полетно време с
полетен инструктор не налага това време да
е изпълнено само в един полет, нито с един и
същи инструктор, нито на едно и също СлВС.
Ч л. 143. (1) По р ешен ие на п р оверяващия (GR E, FE, FIE), ако условията за
потвърждаване на квалификационния клас
са изпълнени и са налице доказателства за
това, квалификационният клас може да бъде
продължен и без изпълнение на контролен
полет за проверка на уменията.
(2) Алинея 1 се прилага само по преценка
на провряващия и при условие, че срокът на
валидност на квалификационния клас не е
изтекъл.
Чл. 144. Когато изискването за 1 час полет
с инструктор през последните 24 месеца не
е изпълнено, проверяващият може да вземе
решение за продължаване на квалификационния клас на пилота, но без право пилотът
да изпълнява полети с втори човек на борда
освен с инструктор/проверяващ.
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Чл. 145. Когато притежателят на национално свидетелство за любител пилот на
СлВС – NPPL(M), има право да изпълнява
полети на повече от един клас СлВС, изискванията за потвърждаване на квалификационния клас може да са изпълнени като
общо на всички класове. Пилотът трябва
да има изпълнени на всеки от разрешените
категории СлВС поне по 1 час полет като
PIC или 1 час полети с инструктор.
Чл. 146. Когато притежателят на национално свидетелство за любител пилот на
СлВС – NPPL(M), не може да докаже, че е
изпълнил необходимите условия за продължаване на квалификационния клас в срока на
неговата валидност, той изпълнява проверка
на уменията („proficiency check“).
Чл. 147. Когато квалификационният клас
на притежателя на национално свидетелство
за любител пилот на СлВС – NPPL(M), е
с изтекъл срок на валидност не повече от
5 години, той е длъжен да представи валидно свидетелство за медицинска годност и
да изпълни програма за възстановяване на
правата за квалификационен клас и летателна
проверка с полетен проверяващ FE(M).
Чл. 148. (1) Когато квалификационният
клас на притежателя на национално свидетелство за любител пилот на СлВС – NPPL(M),
е изтекъл преди 5 или повече години, той
е длъжен да изпълни условията по чл. 147
и да положи устен изпит пред полетен проверяващ (FE, FIE) относно познаване на
въздухоплавателното средство, обслужването му от пилота и условията за издаване и
подновяване на удостоверението за летателна
годност на СлВС.
(2) Ако в резултат на летателната проверка полетният проверяващ установи, че на
пилота са нужни допълнителни тренировки,
следваща летателна проверка на пилота се
изпълнява след запис в летателната му книжка за изпълнени допълнителни тренировки и
доклад от полетен инструктор за готовността
на пилота за проверка.
Раздел Х
Обучение за разликите при преминаване на
друг клас СлВС
Ч л. 149. (1) При т еж ат е л я т на на ц ио нално свидетелство за любител пилот на
СлВС – NPPL(M), има право да пилотира
само такъв клас СлВС, на какъвто е обучаван
по време на курса и за какъвто притежава
квалификационен клас.
(2) Когато притежател на национално свидетелство за любител пилот на СлВС – NPPL(M),
желае да получи квалификационен клас за
дру г к лас СлВС, той т рябва да премине
обучение за разликите под ръководството
на полетен инструктор FI(M).

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

(3) Обучението за разликите се провежда
по утвърдени от ГД „ГВА“ програми.
(4) Инструкторът, провел обучението за разликите, удостоверява успешното му завършване
със запис в летателната книжка на пилота.
(5) Новият квалификационен клас се вписва
в свидетелството за правоспособност на пилота
след успешно изпълнена летателна проверка
от полетен проверяващ.
Чл. 150. Притежатели на свидетелства за
правоспособност, издадени в съответствие с
JAR-FCL/PART FCL с валиден SEP или TMG
квалификационен клас, желаещи да получат
права да изпълняват полети и на даден клас
СлВС с несложна моторна тяга, следва да:
1. положат пред полетен проверяващ FE(M)
устен изпит по познаване на съответния клас
СлВС с несложна моторна тяга, обслужването му от пилота и условията за издаване и
подновяване на удостоверението за летателна
годност;
2. издържат успешно проверка за уменията
пред полетен проверяващ FE(M).
Чл. 151. Пилоти на държавни въздухоплавателни средства, които кандидатстват за
национално свидетелство за любител пилот
на свръхлеко ВС – NPPL(M), е необходимо да:
1. представят на лицето, провеждащо обучението, валидно свидетелство за медицинска
годност;
2. положат устен изпит пред полетен проверяващ FE(M) по:
а) въздушно право;
б) познаване на съответния клас СлВС,
обслужването му от пилота и условията за
издаване и подновяване на национално удостоверение за летателна годност на СлВС;
в) аеродинамика на класа СлВС;
3. преминат летателно обучение по индивидуална програма;
4. преминат успешно проверка на уменията
пред полетен проверяващ FE(M).
Раздел ХІ
Отнемане на национално свидетелство за
любител пилот на свръхлеко ВС NPPL(M)
Чл. 152. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ отнема
свидетелство за правоспособност или заличава
квалификационен клас, когато лицето:
1. е получило свидетелство за правоспособност или е придобило квалификационен клас
чрез представяне на подправени документи
или неверни данни;
2. е упражнявало правата, произтичащи от
свидетелството за правоспособност, след употреба на психотропни вещества или алкохол;
3. виновно не е изпълнило служебните си
задължения при упражняване на правата по
издаденото свидетелство;
4. е с отнето медицинско свидетелство.
(2) Свидетелството за правоспособност се
отнема със заповед на главния директор на
ГД „ГВА“ или на оправомощено от него лице.
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(3) Решенията за отнемане на свидетелство
за правоспособност се вземат въз основа на
доклад от лицето, притежаващо удостоверение
по чл. 5, доклади от проверки на инспектори по въздухоплаването и/или доклади за
нарушения от органите за управление на
въздушното движение и/или от органите по
гражданското въздухоплаване на други държави или от други органи.
(4) Заповедта на главни я директор на
ГД „ГВА“ по ал. 2 може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел ХІІ
Условия за ползване на СлВС
Чл. 153. (1) Свръхлеките въздухоплавателни
средства, които притежават типов сертификат,
съответно удостоверение за летателна годност,
освен за любителски цели, могат да бъдат
използвани и за обучение на пилоти или да
бъдат отдавани под наем.
(2) Свръхлеки въздухоплавателни средства,
попадащи в обхвата на буква „в“ на Приложение ІІ на Регламент 216/2008 от 20 февруари 2008 г. на Европейския 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, експлоатирани при
условията на удостоверение за летателна годност, издадено от ГД „ГВА“, и любителски
построени СлВС, могат да се използват само
от собственика за любителски цели и не могат
да бъдат отдавани под наем или използвани
за обучение.
Чл. 154. Отдаваните под наем СлВС и
тези, които се използват за обучение, трябва да притежават валидно удостоверение за
преглед на летателната годност и не бива да
са подлагани на каквито и да е неодобрени
от ГД „ГВА“ модификации.
Чл. 155. Под наем могат да се отдават само
СлВС, за пилотирането на които се изисква
пилотът да притежава национално свидетелство за любител пилот на СлВС – NPPL(M).
Чл. 156. (1) Пилотът, наемащ СлВС, трябва да притежава валиден квалификационен
клас за типа СлВС и валидно свидетелство
за медицинска годност, които представя на
наемодателя заедно с летателната си книжка.
(2) В договора за наем на СлВС се вписват
номерът на застрахователната полица, номерът
на УЛГ, номерът на свидетелството NPPL(M)
на наемателя и номерът на свидетелството му
за медицинска годност.
Чл. 157. Собственикът на отдаваното под
наем СлВС задължително трябва да притежава
валидна застраховка за гражданска отговорност за лицата на борда и за трети лица.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ:
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 19, 20, 22, 24, 25, 32, 33, 34, 38, 39, 49 и
чл. 119е, ал. 3 от Закона за гражданското
въздухоплаване.
§ 2. Наредбата отменя Наредба № 25 от
2000 г. за определяне на летателната годност
и вписване на национални и регистрационни знаци на свръхлеки въздухоплавателни
средства (ДВ, бр. 19 от 2000 г.).
§ 3. (1) Пилотите на СлВС със свидетелства, издадени по досегашния ред, подават
заявление пред главния директор на ГД „ГВА“
за издаване на национално свидетелство за
правоспособност на пилот на СлВС.
(2) Главният директор на ГД „ГВА“ издава
националното свидетелство за правоспособност на пилот на СлВС след представяне на
валидно свидетелство за медицинска годност.
(3) Издадените по реда на Наредба № 25 от
2000 г. за определяне на летателната годност
и вписване на национални и регистрационни знаци на свръхлеки въздухоплавателни
средства технически свидетелства запазват
действието си до изтичане на срока на тяхната валидност.
§ 4. (1) В срок до дванадесет месеца от
датата на влизане в сила на тази наредба
собственикът, владелецът или държателят
на любителски построено СлВС, попадащо в
обхвата на тази наредба, подава заявление за
регистрация и първоначално определяне на
ЛГ, ако за СлВС не е издадено удостоверение
за регистрация и УЛГ.
(2) Първоначалното определяне на ЛГ
на любителски построени СлВС, построени
преди датата на влизане в сила на тази наредба, се извършва по реда на инструкцията
Процедури за освидетелстване на любителски
построени експериментални въздухоплавателни средства на министъра на транспорта
от 16.06.2000 г. по заявление, подадено до
ГД „ГВА“.
(3) В документите към подаденото заявление собственикът, владелецът или държателят на съществуващо любителски построено СлВС посочва и удостоверява фактите,
свързани с конкретното ВС, чрез снимки,
чертежи, данни от претегляне, изчисления
и други документи.
(4) Въз основа на данните по ал. 3 експертната комисия осъществява дейността
си по реда на действащото законодателство.
(5) Издадените удостоверения за регистрация, УЛГ и технически свидетелства на
любителски построени СлВС преди влизането
в сила на тази наредба запазват действието си
до изтичане на срока на тяхната валидност.
§ 5. В Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния
персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и
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доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56 от 2004 г.; изм.,
бр. 87 и 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 99 от
2006 г., бр. 40 от 2007 г.; доп., бр. 28 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 47 от 2008 г.; изм., бр. 14 от
2009 г.; попр., бр. 15 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 86 от 2010 г.; доп., бр. 29 от 2012 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 3 т. 9 се отменя.
2. В чл. 12, ал. 2:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 3 се отменя.
3. В чл. 51, ал. 1 т. 5 се отменя.
4. В чл. 53, ал. 4 се отменя.
5. Глава шеста с чл. 233 – 242 се отменя.
§ 6. В Наредба № 7 от 1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни
средства в Република България (обн., ДВ,
бр. 9 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2006 г.)
в чл. 1, ал. 2 думите „850 кг“ се заменят с
„495 кг“.
§ 7. В Наредба № 8 от 1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските
възд у хоплавателни средства в Реп ублика
България (ДВ, бр. 9 от 1999 г.) в чл. 1, ал. 2
думите „850 кг“ се заменят с „495 кг“.
§ 8. В Наредба № 22 от 1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство
и от/до летищата на Република България
(ДВ, бр. 69 от 1999 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2 думите „главна дирекция
„Р ъководс т во на въ зд у ш но т о д ви жен ие“
(ГД РВД)“ се замен я т с „дос та вч и ка на
аеронавигационното обслужване (ДАНО)“.
2. В чл. 20:
а) в ал. 1, т. 1 се отменя;
б) в ал. 4 след думите „полетите по ал. 1“
се поставя запетая и се добавя „т. 3“.
3. В чл. 30, т. 1 думите „Главна дирекция
„Ръководство на въздушното движение“ се
заменят с „ДАНО“.
4. В чл. 31, т. 1 думите „Главна дирекция
„Ръководство на въздушното движение“ се
заменят с „ДАНО“.
5. В приложение № 1, т. 2.1 думите „Главна дирекция „Ръководство на въздушното
движение“ се заменят с „ДАНО“.
6. Навсякъде в наредбата думите „ГД РВД“
се заменят с „ДАНО“.
§ 9. В Наредба № 21 от 2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на
медицинската годност за летателна работа и
други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 40 от
2007 г.; попр., бр. 44 от 2007 г.; изм., бр. 14 от
2009 г. и бр. 86 от 2010 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) С тази наредба се уреждат условията
и редът за определяне на медицинската и
психологическата годност на ръководител
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полети и ученик – ръководител на полети
и на кандидатите за придобиване на свидетелство за правоспособност на ръководител
полети и ученик – ръководител на полети,
както и изискванията към тях.
(3) С наредбата се у реж дат услови ята
и редът за медицинското освидетелстване
на кандидатите за първоначално издаване,
преиздаване и подновяване на свидетелство
за медицинска годност към свидетелство за
правоспособност за национален пилот на
свръхлеко въздухоплавателно средство.“
2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Медицинското и психологическото
освидетелстване е задължително за лицата,
които кандидатстват за придобиване на свидетелство за правоспособност за ръководител
полети и ученик – ръководител полети, за
което се издава свидетелство за медицинска
годност по реда на Наредба № 1 от 2003 г. за
свидетелства за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56 от 2004 г.;
изм., бр. 87 и 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 99
от 2006 г., бр. 40 от 2007 г.; доп., бр. 28 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2008 г.; изм.,
бр. 14 от 2009 г.; попр., бр. 15 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 86 от 2010 г.; доп., бр. 29 от 2012 г.).“
3. В чл. 3 се създава ал. 3:
„(3) Мед и ц и нско т о осви де т елс т ва не и
определянето на медицинската годност на
к а н д и дат и т е за п ървонача л но изда ва не,
преиздаване и подновяване на свидетелство
за медицинска годност към свидетелство
за правоспособност за национален пилот
на свръхлеко възду хоплавателно средство
се извършва от личния общопрактикуващ
лекар на кандидата при условията и по реда
на тази наредба.“
4. В чл. 4, т. 2 букви „а“ и „д“ се отменят.
5. В чл. 5:
а) в ал. 1 думите „посочените в чл. 4 медицински класове“ се заменят с „посочения
в чл. 4 медицински клас“;
б) в ал. 2 думите „медицинските класове“
се заменят с „медицинския клас“;
в) създава се ал. 3:
„(3) На първоначално медицинско освидетелстване подлежат кандидатите за издаване
на свидетелство за правоспособност за национален пилот на свръхлеко въздухоплавателно
средство.“
6. В чл. 7:
а) в ал. 2, т. 2 буква „д“ се отменя;
б) създава се ал. 3:
„(3) Валидност та на свидетелствата за
медицинска годност на притежателите на
национални свидетелства за любители пилоти
на свръхлеки ВС е:
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1. при възраст под 45 години – до 45-ия
рожден ден на кандидата или за срок от
5 години от датата на издаването, който от
двата срока е по-дълъг;
2. при възраст 45 – 59 години – за срок от
5 години от датата на издаването;
3. при възраст 60 – 64 години – до 65-ия
рожден ден на кандидата или за срок от
1 година от датата на издаването, който от
двата срока е по-дълъг;
4. при възраст 65 години или повече – за
срок от 1 година от датата на издаването.“
7. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Притежателите на свидетелство за
медицинска годност за пилоти на свръхлеки
ВС изпълняват задълженията, предвидени по
ал. 1 за лицата от авиационния персонал.“
8. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 след думите „свидетелство за
правоспособност“ се добавя „за ръководител
полети и ученик-ръководител полети“;
б) в т. 2 след думите „свидетелство за медицинска годност“ се добавя „за ръководител
полети и ученик – ръководител полети“.
9. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 – 4:
„(2) Свидетелство за медицинска годност
на кандидати за национални свидетелства за
любители пилоти на свръхлеки ВС се издава,
след като са направени всички прегледи и
изследвания, чрез които се установява физическото здраве на кандидата.
(3) За валидно свидетелство за медицинска
годност на пилоти на свръхлеки ВС се признава свидетелство за медицинска годност клас
1, 2, LAPL, издадено съобразно изискванията
на Регламент (ЕС) № 1178/2011 г. на Комисията и от 3 ноември 2011 г. за определяне на
технически изисквания и административни
процедури във връзка с екипажите на възду хоплавателни средства в гра ж данското
въздухоплаване в съответствие с Регламент
(ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и
на Съвета – Приложение ІV – част Медицина.
(4) За валидно свидетелство за медицинска годност за кандидати за свидетелство
за правоспособност за пилоти на свръхлеки
ВС се признава такова, отговарящо на медицинските изисквания за водач на моторно
превозно средство – категория В.“
10. В чл. 22 след думите „и/или квалификационен клас“ се добавя „за ръководител
полети или ученик – ръководител полети“.
11. Създават се чл. 32 – 36:
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„Чл. 32. (1) Кандидатът за първоначално
издаване на свидетелство за медицинска
годност за пилот на свръхлеко ВС подава
пред личния лекар декларацията по образец – приложение № 5.
(2) Личният лекар потвърждава с подписа
си достоверността на медицинската декларация на кандидата, сверявайки декларираното
с медицинската му история.
(3) При необходимост от допълнителни
изследвания личният лекар насочва заявителя
за преглед от лекари с конкретни медицински специалности или към лекар с авиомедицинска специалност (АМЕ), притежаващ
удостоверение за преминато базово обучение
по авиационна медицина и оправомощен от
главния директор на ГД „ГВА“.
Чл. 33. Ограничения в свидетелството за
медицинска годност на пилот на свръхлеки
ВС се налагат само от лекар с авиомедицинска специа лност (А МЕ), притежаващ
удостоверение за преминато базово обучение
по авиационна медицина и оправомощен от
главния директор на ГД „ГВА“, или от авиомедицинския отдел (АМS) към ГД „ГВА“.
Чл. 34 (1) Признаване на свидетелство за
медицинска годност на любители пилоти на
свръхлеки ВС, издадено в друга държава, се
извършва по реда на JAR-FCL 3.015.
(2) Преиздаването и подновяването на
свидетелства за медицинска годност на любители пилоти на свръхлеки ВС се извършва
от личния общопрактикуващ лекар след подаване на декларацията по приложение № 5
от кандидата за преиздаване и подновяване
на свидетелството за медицинска годност.
Чл. 35. След преглед на съдържанието на
декларацията на кандидата за първоначално издаване на свидетелство за медицинска
годност или преиздаване на свидетелство
за медицинска годност за любител пилот на
свръхлеко ВС и след като се увери, че декларираните данни съответстват на здравния
статус на кандидата, личният лекар издава
свидетелство за медицинска годност на любител пилот на свръхлеко ВС – образец по
приложение № 6.
Чл. 36. Личният общопрактикуващ лекар,
издал свидетелството за медицинска годност
на любител пилот на свръхлеко ВС, е длъжен да съхранява и да предостави незабавно
при поискване от ГД „ГВА“ всички данни,
свързани със здравословното състояние на
любителите пилоти на свръхлеки ВС, както
и копия от издадените от него свидетелства
за медицинска годност на любители пилоти
на свръхлеки ВС.“
12. В приложение № 1 се правят следните
изменения:
а) част „Медицински изисквания – І клас“,
съдържаща т. 1 – 14.6, се отменя;
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б) част „Медицински изисквания – ІІ клас“,
съдържаща т. 1 – 14.6, се отменя;
в) в т. 6.15 в част „Медицински изисквания – ІІІ клас“ се създава изречение трето:
„При преосвидетелстване се допуска удължаване на срока на валидност на свидетелството за медицинска годност до 34 л. с.,
при условие че:
1. кандидатката е подала писмено искане
за това;
2. к а н д и дат к ата е п редс та ви ла мед ицински документи за нормално протичаща
бременност;
3. работодателят е осигурил непрекъснат
медицински надзор за времето на работа на
кандидатката“;
г) част „Медиц инск и изиск вани я – І V
клас“, съдържаща т. 1 – 14.6, се отменя.
13. В приложение № 2 съкращенията „CPL
(A) (Н)“, „ATPL (A) (Н)“, „PPL (A) (Н) (SA)“
се заличават, а „PL (G) (FB) (MHG)“ се заменят с „PL (G) (FB)“.
14. В приложение № 3 думите „професионален пилот – CPL (A) (Н), IR (A) (Н),
ATPL (A) (Н)“, „любител пилот PPL (A)
(Н), на малко ВС PPL (SA)“, „парашутист“,
„мотоделтапланерист (и разновидности) PL
(MHG)“ се заличават.
15. Създава се допълнителна разпоредба:
„ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Тази наредба осигурява мерки на национално ниво за прилагането на Регламент
(ЕС) № 805/2011 г. относно определянето на
подробни правила за свидетелствата за правоспособност на ръководителите на полети
и за някои свидетелства и сертификати съгласно Регламент № 216/2008 на Европейския
парламент и на Съвета.“
16. Досегашният § 1 от преходните и заключителните разпоредби става § 1а.
17. Създава се приложение № 5 към чл. 32,
ал. 1:
„Приложение № 5
към чл. 32, ал. 1
МEДИЦИНСК A ДEКЛAРАЦИЯ
Гражданска въздухоплавателна администрация
на Република България
Указания за пилота
1. Медицинска декларация
За да бъде валидна, медицинската декларация
трябва да бъде подписана от Вас и от Вашия
личен лекар (GP). Това е необходимо да стане
преди Вашия първи самостоятелен полет. Срокът
на валидност на медицинската Ви декларация
е в зависимост от Вашата възраст и е съгласно
чл. 7, ал. 3 от наредбата. Минималната възраст,
на която можете да подпишете декларацията,
е 16 години (която е и минималната възраст за
изпълнение на самостоятелен полет).
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2. Информация
Необходимо е да предоставите на своя личен
лекар (GP) копие от „Указания към личния
лекар (GP)“ и пред него да попълните и подпишете приложения въпросник за медицинското
Ви състояние и настоящата декларация.
3. Удостоверение за медицинска годност
Подписаната от Вас и от личния Ви лекар
декларация за медицинска годност и попълнения от Вас въпросник относно медицинското
Ви състояние следва да предадете на лицето,
оправомощено по чл. 119е ЗГВ.
Медицинската декларация е валидна за изпълнение на полети само с национално свидетелство за любител пилот – NPPL(M), и е
неразделна част от него при изпълнение на
полети.
4. Копие от Вашата декларация за медицинска годност
Копие от декларацията си за медицинска
годност и от въпросника относно медицинското Ви състояние следва да пазите и в личния
си архив.
5. Годност за изпълнение на полети
Решението да летите е Ваша лична отговорност. Заболяване или нараняване, умора,
бременност, медицински процедури или хирургическа намеса обикновено означават временна
негодност, при която извършването на полети
не се разрешава.
Ако имате съмнения относно Вашата годност да летите, не изпълнявайте полети и се
консултирайте с Вашия личен лекар. Ваша
отговорност е при всяка консултация или медицински преглед да уведомите провеждащия
ги лекар, че сте пилот.
Ако който и да е лекар Ви посъветва, че не
сте в състояние да пилотирате, Вие не трябва да
летите, докато това заключение не се промени.
6. Контактни лещи и очила, приемане на
медикаменти
Ако носите контактни лещи или очила, по
време на полет трябва винаги да разполагате
с резервни очила.
Ако приемате медикаменти, задължително
се консултирайте с личния си лекар дали може
да летите.
МEДИЦИНСКA ДEКЛAРАЦИЯ
Гражданска въздухоплавателна администрация
на Република България
Указания към личния лекар (GР)
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министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията определя с наредба
условията и реда за медицинско освидетелстване на любители пилоти от личния им лекар.
Законът и наредбата можете да намерите на
официалната интернет страница на Главна
д и рек ц и я „Гра ж да нск а въ зд у хоп ла ват ел на
администрация“ www.caa.bg.
2. Какво представлява медицинската декларация на кандидата за пилот на свръхлеко
въздухоплавателно средство
Това е декларация от кандидата, че неговото
здравословно състояние му позволява да изпълнява полети със свръхлеки въздухоплавателни
средства. За целта деклараторът подписва пред
Вас самата декларация и въпросник относно
здравословното си състояние.
Изискванията към здравословното състояние на пилот на свръхлеко въздухоплавателно
средство са такива, каквито са за водач на
лек автомобил – категория В.
3. Защо кандидатът подписва медицинската
си декларация пред Вас
Личният лекар на пилота е най-добре запознат с неговото здравословно състояние и
медицинска история и единствено той може
да потвърди с подписа си, че правилно е отговорено на въпросите в декларацията и във
въпросника.
4. Нужни ли са Ви специализирани познания
по авиационна медицина
Не, не са Ви нужни, тъй като от Вас не
се изисква да вземате решение „годен“ или
„негоден“ за летателна работа за кандидата.
Вие единствено проверявате дали последният
правилно е отговорил на въпросите, касаещи
нег овата мед и ц и нск а ис т ори я и а к т уа л но
здравословно състояние. Не е и наложително
да му извършвате медицински преглед, освен
ако не решите да проверите някои специфични
здравни параметри. Същите трябва да са в
допустимите граници за водач на лек автомобил – категория В.
5. Срок на ва л и д нос т на мед и ц и нск ата
декларация
Срокът следва да се изчисли от датата на
подписване на декларацията от Вас. Валидността зависи от възрастта на кандидата и се
определя от следната таблица:
От първоначалното
подаване до 45 години включително

1. Общи положения
В Република България се въвежда национално свидетелство за любител пилот на свръхлеки
въздухоплавателни средства, каквото трябва
да притежават пилотите на малки самолети,
моторни парапланери и моторни делтапланери. За упражняване на летателна дейност
пилотът следва да притежава и удостоверение
за медицинска годност. Съгласно Закона за
гражданското въздухоплаване (чл. 37, ал. 4)

С Т Р. 3 5

От 45 до 59

Еднократно – важи до
навършване на 45 години или 5 години,
който срок е по-дълъг*
5 години

От 60 г. до 64 г.

Еднократно – важи до
навършване на 65 години

Над 65 г.

1 година

* Забележка. Ако деклараторът е на 41 – 44 години,
валидността на медицинската декларация е 5 години.
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МEДИЦИНСК A ДEКЛAРАЦИЯ
Гражданска въздухоплавателна администрация на Република България
Моля прочетете съпътстващите „Указания за пилота“ и попълнете и подпишете приложения въпросник,
касаещ медицинското Ви състояние, пред личния си лекар. Предайте на личния си лекар и приложените
„Указания към личния лекар (GP)“.
(1) Орган, предлагащ кандидата (2) Кандидатства за
за издаване на NPPL(M)
 Начален
 Препотвърждаване/подновяване
 Пореден
(3) Име

(4) Презиме

(5) Фамилия

(6) Пол
 Мъж  Жена

(7) Дата на раждане

(8) Място и страна на раждане

(9) Постоянен адрес:

(10) Пощенски адрес (ако е раз- (11) Националност
личен)

Телефонен номер:

(12) Професия (основна)

Мобилен:

(13) Работодател

e-mail:
(14) Последна медицинска декла- (15) Притежавано свидетелство (16) Летателни часове (общо)
рация
NPPL(M):
Дата:
Да  He 
(17) Летателни часове след последМясто:
Номер на свидетелството:
ната медицинска декларация
GP №:
(18) Тип въздухоплавателно средство, на което летите към настоящия момент:
 свръхлек самолет
 моторен делтапланер
 моторен парапланер
 друго:………………………..

(19) Имали ли сте някаква злополука или произшествие с въздухоплавателно средство след последната медицинска декларация?
Да  Не 
Дата:
Място:
Подробности:

(20) Пиете ли алкохол?
Да  He 
Количество на седмица (грама):

(21) Използвате ли някакво лекарство към настоящия момент?
Да  He 
Посочете лекарството, дозата, датата на започване на приема и
причината:

(22) Пушите ли?
 Не, никога
 Не, дата на отказване:
 Да, запишете вида и количеството:

МEДИЦИНСК A ДEКЛAРАЦИЯ
Гражданска въздухоплавателна администрация на Република България
Обща медицинска история
Имали ли сте някое от изброените по-долу състояния? (Моля отбележете, ако е ДА, пояснете)
Да Не

Да Не

Да Не

Да Не

101 Проблеми с
оч и т е/о п е р а ц и я
на очите

102 Забол я ва не
на носа, г ърлото или говорния
апарат

103 Малария или
друга тропическа
болест

104 Заболявания
на сърцето

105 Носене на очила и/или контактни лещи

10 6 Т р а в м а н а
главата, мозъчно
сътресение

107 Положителен
HIV тест

108 Високо кръвно налягане

109 Изменение в
рецептата очила/
контактни лещи
от предишни я
преглед

110 Чести или остри главоболия

111 Болести, предавани по полов
път

112 Високо ниво
на холестерол

113 Сенна хрема,
други алергии

114 З а м а й в а н е
или припадания

115 Приемане в
болница

116 Епилепсия

117 Астма, заболяване на белите
дробове

118 Загуба на съзнание по някаква
причина

119 Други заболявания или увреждания

120 Психиатрични заболявания
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Да Не

121 Сърдечни или
съдови проблеми

125 Повишено или
понижено кръвно
налягане
129 Камъни в бъбреците или кръв
в урината

Да Не
122 Неврологични заболявания,
и нсул т, еп и лепсия, припадъци,
парализа и др.
126 Някакви
психологически/
психиатрични
проблеми
130 Зависимост
от алкохол/наркотична или друга субстанция

133 Диабет, хормонално разстройство

134 Опит за самоубийство

137 Глухота, заболяване на ушите

138 К инетоза,
изиск ваща у потреба на лекарство
Само за жени
142 Гинекологични, менструални
проблеми

141 Анемия/сърповидна клетъчна анемия/други
з аб ол я ва н и я н а
кръвта
Подпис на кандидата

ВЕСТНИК
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Да Не

Да Не

1 2 3 По с е щ е н и е
при практикува щ лек ар след
последния медицински преглед
127 Отказана застраховка живот

124 Диабет

1 31 П р и с ъ д е н а пенс и я и л и
компенсация за
у в р еж д а не и л и
заболяване
135 Наследствени
заболявания

132 Алергии/астма/екзема

139 Освобож даване от военна
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МEДИЦИНСК A ДEКЛAРАЦИЯ
Гражданска въздухоплавателна администрация на Република България
Заключение:
1. Декларация на пилота
Име, презиме и фамилия: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Дата на раждане: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
С настоящата декларация декларирам, че съм запознат с „Указания за пилота“, отпечатани заедно
с този формуляр. Декларирам, че правилно съм отговорил/а на всички въпроси относно моето медицинско състояние. Обсъдил/а съм своята медицинска история с моя личен лекар (GP) и не съм
скрил/а каквато и да е медицинска информация от него. Смятам, че съм годен да летя като пилот
на свръхлеко въздухоплавателно средство.
Подпис: ..................................................
Дата: ...................................................
2. Потвърждение от личния лекар
Аз съм личният лекар на посочения по-горе декларатор и съм запознат с неговата медицинска история. Запознат съм с „Указания към личния лекар (GP)“, отпечатани заедно с този формуляр.
Запознат съм с медицинските изисквания за водач на лек автомобил (категория В) и медицинското
състояние на декларатора отговаря на тези изисквания.
Специални ограничения:
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Подпис на лекаря: .................................................. Дата: ..................................................
Име и фамилия: ..................................................
Peг. номер: ..................................................
А дрес на практиката: ..................................................
Печат
Срок на валидност на декларацията: .................................................. (ден/месец/година)
Тази декларация следва да бъде подновена не по-късно от датата, посочена по-горе.
Валидността зависи от възрастта на кандидата и се определя от следната таблица:

От първоначалното подаване до 45 години вклю- Еднократно – важи до навършване на 45 години
чително
или 5 години, който срок е по-дълъг*
От 45 г. до 59 г.

5 години

От 60 г. до 64 г.

Еднократно – важи до навършване на 65 години

Над 65 г.
1 година
* Забележка. Ако деклараторът е на 41 – 44 години, валидността на медицинската декларация е 5 години.
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18. Създава се приложение № 6 към чл. 35:
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„Приложение № 6
към чл. 35

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за здравословното състояние на любител пилот на СлВС
.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
(трите имена по лична карта)      ЕГН .........................., за управление на СлВС ...............,
л. к. № ............................., издадена на: .......................... от........................................................,
адрес: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Общопрактикуващ лекар: ������������������������������������������������������������������������������������������������������� (трите имена)
УИН: ...................................... подпис, печат ........................
Анамнестични данни: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Регистрирани заболявания: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Данни от клиничен преглед на:
а) ОЧИ
Острота на зрението
Цветоусещане ..............................
ЛО .................................................. ДО ..................................................
Лекар: .................................................................................. УИН: .........................................................
                                (трите имена)
Дата ........................ подпис, печат ........................
б) УШИ, НОС, ГЪРЛО
Слух:
Разговорна реч
Шепотна реч
ЛУ ............................ ЛУ ............................
ДУ ............................ ДУ ............................
Лекар: .................................................................................. УИН: .........................................................
                                (трите имена)
Дата ........................ подпис, печат ........................
в) ВЪТРЕШЕН СТАТУС
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Лекар: .................................................................................. УИН: .........................................................
                                (трите имена)
Дата ........................ подпис, печат ........................
г) НЕВРОЛОГИЧЕН СТАТУС
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Лекар: .................................................................................. УИН: .........................................................
                                (трите имена)
Дата ........................ подпис, печат ........................
д) ХИРУРГИЧЕН СТАТУС
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Лекар: .................................................................................. УИН: .........................................................
                                (трите имена)
Дата ........................ подпис, печат ........................
е) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Лекар: .................................................................................. УИН: .........................................................
                                (трите имена)
Дата ........................ подпис, печат ........................
ж) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Лекар: .................................................................................. УИН: .........................................................
                                (трите имена)
Дата ........................ подпис, печат ........................
з) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Лекар: .................................................................................. УИН: .........................................................
                                (трите имена)
Дата ........................ подпис, печат ........................
Лекар: .................................................................................. УИН: .........................................................
                                (трите имена)
Дата ........................ подпис, печат ........................
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 11225
от 1 август 2013 г.

по административно дело № 49 от 2013 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Анна Димитрова, и членове: Илияна Дойчева и Виолета Главинова, с участието
на секретар-протоколиста Станка Чолакова
разгледа а дминист рат ивно дело № 49 по
описа за 2013 г. на Върховния административен
съд – пето отделение, докладвано от съдията
Виолета Главинова.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на „Витафарм
Ихтиман“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Ихтиман, чрез процесуални
представители, с искане за прогласяване
нищожността в цялост на Условия и ред за
сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), на
медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели, съгласувани между Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) и Българския фармацевтичен съюз
(БФС) на основание чл. 45, ал. 15 от Закона
за здравното осигуряване (ЗЗО) (по-надолу
„Условията“). Алтернативно се иска отмяна,
отнасяща се до чл. 15, ал. 3 и 4, чл. 25, ал. 2
и чл. 15, ал. 2 от приложение № 3 („Образец
на типов договор“), представляващ неразделна
част от Условията.
Развити са съображения, че оспореният
нормативен административен акт не е надлежно обнародван в „Държавен вестник“. Сочи
се, че нормативният акт ограничава възможността да се получи плащане към лицата,
притежаващи разрешение или желаещи да
притежават разрешение за търговия на дребно
с лекарства, изразяващо се в невъзможността
да се получи плащане за отпуснати лекарства
над определен брой рецепти. Засяга правата
на всички задължително здравноосигурени
лица, като ограничава възможността им да
изберат търговеца на дребно и аптеката, от
които да получат лекарствата, които НЗОК е
задължена да заплаща изцяло или частично.
Претендират се разноски.
Ответникът – Национална здравноосигурителна каса, чрез процесуален представител,
излага доводи за недопустимост и неоснователност на жалбата. Претендират се разноски.
Ответникът – Български фармацевтичен
съюз, чрез процесуален представител, оспорва
жалбата като неоснователна. Претендират се
разноски.
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Представителят на Върховната административна прокуратура изразява становище за
основателност на подадената жалба.
Върховният административен съд, в състав
на пето отделение, счита жалбата за допустима
като подадена от надлежна страна и срещу
подлежащ на съдебно оспорване административен акт. Съгласно чл. 186, ал. 1 АПК
право да оспорват подзаконов нормативен акт
имат гражданите, организациите и органите,
чиито права, свободи или законни интереси
са засегнати или могат да бъдат засегнати от
него или за които той поражда задължения.
Жалбоподателят е търговец, който притежава разрешения за търговия на дребно с
№ АП-091/27.02.2012 г. и АП-095/29.02.2012 г.
с лекарствени продукти, с изключение на
приготвяни по магистрална и фармакопейна
рецептура, поради което неговите права и
законни интереси могат да бъдат засегнати
при прилагането на обжалвания нормативен
административен акт, който определя условията и реда за сключване на индивидуални
договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели.
Жалбата е основателна. Съображенията
за това са следните:
Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 15 ЗЗО
Условията и редът за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ между
директора на РЗОК и притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти се съгласуват от 9 представители на
НЗОК и 9 представители на БФС, определени
съответно от Надзорния съвет на НЗОК и
управителния съвет на БФС, в съответствие
с наредбата по чл. 45, ал. 9 ЗЗО.
Условията и редът за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане
на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 (предишни чл. 262, ал. 5, т. 1) ЗЛПХМ
се издават по силата на законова делегация
на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО и според
материята, която уреждат, следва да бъдат
отнесени към нормативните административни
актове – чл. 75, ал. 1 АПК. Условията съдържат административноправни норми, които
регламентират предпоставките за сключване
на индивидуалните договори за отпускане и
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели, основанията и реда за издаване на отказ
за сключване на индивидуални договори, реда
и процедурата по сключване на тези договори,
като неразделна част от тях са заявлението
за сключване на договор (приложение № 1),
декларация по образец (приложение № 2) и
образец на договор (приложение № 3), лич-
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ни данни на персонала, работещ в аптеката
(приложение № 4), отнасят се за неопределен
и неограничен брой адресати – притежателите на разрешения за търговия на дребно
с лекарствени продукти, от една страна, и
лицата със заболявания, за чието домашно
лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели напълно или частично, от
друга. Условията имат многократно правно
действие – прилагат се навсякъде, когато възникнат предпоставките за това, докато бъдат
изрично отменени.
При така установеното е безспорно, че
Условията притежават белезите на подзаконов
нормативен административен акт и за валидното им действие е относимо изискването
на чл. 5, ал. 5 от Конституцията – всички
нормативни актове се публикуват и влизат в
сила три дни след обнародването. Относима
е и аналогичната разпоредба на чл. 37, ал. 1
от Закона за нормативните актове, която
изисква обнародване на подзаконовите административни актове. Нормата на чл. 78,
ал. 2 АПК препотвърждава конституционно
установеното изискване за обнародване на
нормативните административни актове и в
този смисъл всеки акт, за да породи правно
действие, за да бъде противопоставен на адресатите си, трябва да е станал тяхно достояние.
За нормативните административни актове
това става чрез обнародването в „Държавен
вестник“, което създава законовата презумпция за узнаване.
По делото не се спори и по несъмнен начин
се установява, че подзаконовият нормативен
акт не е обнародван в „Държавен вестник“ от
органа, който го е издал (арг. от чл. 39, ал. 1,
т. 4 ЗНА и чл. 78, ал. 1, т. 2 АПК).
Такъв подзаконов нормативен административен акт (необнародван, но приложен) е
нищожен. Съгласно чл. 168, ал. 2 АПК съдът обявява нищожността на акта, дори и да
липсва искане за това.
При тази хипотеза не следва да бъдат разглеждани останалите доводи за материална
незаконосъобразност на част от разпоредбите
на Условията.
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С постановеното от настоящия тричленен
състав решение тази нищожност следва да
се обяви на основание чл. 193, ал. 1, предл.
първо от АПК.
С оглед изхода на спора на жалбоподателя
следва да се присъдят разноски. Вземайки
предвид представения договор за правна помощ и съдействие, участие на процесуален
представител в съдебно заседание, както и
своевременно направените възражения за
прекомерност от ответниците, настоящата
инстанция, след като прецени действителната
фактическа и правна сложност на делото, намира, че на жалбоподателя следва да се присъдят разноски в пълния претендиран размер
за сумата 15 170,30 лв., от които 15 045,30 лв.
адвокатско възнаграждение и 125 лв. държавна
такса и такса за обнародване в „Държавен
вестник“, за което НЗОК и БФС да бъдат
осъдени да ги заплатят.
Воден от горното и на основание чл. 193,
ал. 1, предл. първо от АПК, Върховният административен съд – пето отделение,
РЕШИ:
Обявява нищожност на Условия и ред
за сключване на индивидуални договори за
отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, съгласувани
между Националната здравноосигурителна
каса и Българския фармацевтичен съюз на
основание чл. 45, ал. 15 от Закона за здравното осигуряване.
Осъжда Националната здравноосигурителна каса и Българския фармацевтичен съюз да
заплатят на „Витафарм Ихтиман“ – ЕООД,
разноски по делото в размер 15 170,30 лв., от
които 15 045,30 лв. адвокатско възнаграждение
и 125 лв. държавна такса и такса за обнародване в „Държавен вестник“.
Решението е оставено в сила с Решение № 214 от 9.01.2014 г., постановено от петчленен състав на Върховния административен
съд по адм. дело № 14791 от 2013 г.
Председател:
Георги Колев
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-63
от 20 януари 2014 г.
На основание чл. 64, ал. 3 и 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам:
1. Образец на „Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ“ съгласно приложението.
2. Допълнителен текст в т. 2 от забележките към образеца на „Служебна бележка по чл. 45, ал. 4
ЗДДФЛ“, утвърден със заповед № ЗМФ-1614 от 17.12.2013 г. (ДВ, бр. 1 от 2014 г.), със следното съдържание:
„На ред 1 се посочва брутната сума на придобития доход от друга стопанска дейност, подлежащ
на облагане по реда на чл. 29 ЗДДФЛ, а на ред 4 – брутната сума на придобития доход от наем или
друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, подлежащ на облагане по реда на
чл. 31 ЗДДФЛ, т.е. без да се приспадат нормативно признатите разходи и/или направените удръжки
от платеца на съответния доход.“
Министър:
П. Чобанов
НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ

ЕИК/Служебен № от регистъра на
НАП

Териториална дирекция на НАП по регистрация

Адрес за кореспонденция >>
(гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.)

Изходящ номер >>

Дата на издаване >>

СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ
по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

ТОЗИ ОБРАЗЕЦ НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ Е САМООСИГУРЯВАЩО СЕ
ЛИЦЕ И Е ДЕКЛАРИРАЛО ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО С ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД ПЛАТЕЦА НА ДОХОДА

Настоящата сметка се издава на:
Собствено име, презиме
и фамилно име
>>
Постоянен адрес
>>

(гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл.,
вх., ап.)

Съгласно договор № >>

ЕГН/ЛНЧ/сл. № от
регистъра на НАП >>

Дата на договора >>

е изплатена:
1
Сума по тази сметка
2
Нормативно признати разходи за дейността (10%, 25%, 40% или 60% от ред 1)
3
Облагаем доход по тази сметка (ред 1 – ред 2)
4
Облагаема част от сумата на ред 3 (попълва се от физическото лице)
5
Осигурителен доход от сумата на ред 1, върху който се дължат осигурителни вноски

лв.

Попълва се от физическото
лице

(попълва се от физическото лице)

6
6.1
6.2

1. Лице с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто: да
не
Ако сте отбелязали “да”, при попълването на ред 4 имайте предвид следното: Вие дължите авансово данък след като
облагаемият доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с
данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни
осигурителни вноски, превиши сумата 7920 лв.
2. През месец.........................20......г. съм осигурен върху максималния осигурителен доход: да
не
Ако месечният Ви осигурителен доход (без сумата по тази сметка, посочена на ред 1) е равен или превишава
максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване, отбележете “да” и в този случай редове 5 и 6 не се попълват.
За 2014 г. максималният месечен размер на осигурителния доход е 2400 лв.
3. Пенсионер съм: да
и желая да бъда осигуряван за фонд „Пенсии” на ДОО и ДЗПО: да
Подпис >>
лв.
Задължителни осигурителни вноски, в т.ч. за:
Фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване (ДОО):
(7,9% от ред 5 за родените преди 1 януари 1960 г. или 5.7% от ред 5 за родените след 31 декември 1959 г.)

Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд
- за родените след 31 декември 1959 г. (2,2% от ред 5)
6.3 Здравно осигуряване (3.2% от ред 5)
Забележки:
1. Не се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване, когато лицата, които полагат труд без
трудови правоотношения, са получили възнаграждения под минималната работна заплата след намаляване на разходите за
дейността и не са осигурени на друго основание през съответния месец.
2. Платецът не дължи и не удържа задължителни осигурителни вноски върху доходи от наем или от друго възмездно
предоставяне за ползване на права или имущество. В тези случаи редове 5 и 6 не се попълват!
Сума, подлежаща на авансово облагане (ред 4 - ред 6)
7
Удържан авансов данък (10% от ред 7)
8
Сума за получаване (ред 1 – ред 6 – ред 8)
9
Словом >>
Забележки:
1. Образеца на Сметка за изплатени суми се издава в два екземпляра – единият се предоставя на лицето, придобило
дохода, или на упълномощено от него лице, а другият се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице,
платец на доходите.
2. Когато сумата се изплаща през четвъртото тримесечие на годината, на основание чл. 65, ал. 12 от ЗДДФЛ авансов
данък не се удържа и внася. В тези случаи се попълват само редове 1, 5, 6 и 9!
Дата на предоставяне >>

Подпис на лицето, на което
е предоставена сметката >>
Упълномощено лице/
законен представител >>

453

Ръководител

(Подпис и печат)

ЕГН
(Собствено име, презиме и фамилно име)

>>

С Т Р.
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ЗАПОВЕД № 2815
от 30 декември 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15 ППЗНП
и Решение № 812 от 28.11.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Казанлък, нареж дам считано от
1.01.2014 г.:
1. Преобразувам Целодневна детска градина – с. Ясеново, община Казанлък, в целодневна
група за деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас към ОДЗ № 2 „Снежанка“,
гр. Казанлък, ул. Ален мак 8.
1.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина
в с. Ясеново.
1.2. Задължителната документация на ЦДГ – с.
Ясеново, наличният инвентар, сградният фонд и
дворни площи – публична общинска собственост,
АОС № 1050 от 10.06.2005 г., да се приемат от
ОДЗ № 2 „Снежанка“, Казанлък, ул. Ален мак 8.
2. Преобразувам Обединено детско заведение
№ 19, с. Овощник, община Казанлък, в яслена
група за деца до тригодишна възраст и целодневна
група за деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас към ЦДГ № 3 „Теменуга“,
Казанлък, ул. Стефан Орешков 8.
2.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина
в с. Овощник.
2.2. Задължителната документация на ОДЗ
№ 19, с. Овощник, наличният инвентар, сградният
фонд и дворни площи – публична общинска собственост, АОС № 852 от 1.06.2004 г., да се приемат
от ЦДГ № 3 „Теменуга“, Казанлък.
2.3. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 3 „Теменуга“, Казанлък, ул. Стефан Орешков
8, в Обединено детско заведение № 3 „Теменуга“,
Казанлък, ул. Стефан Орешков 8.
3. Преобразувам ЦДГ „Розова долина“, с. Розово, в целодневна група за деца от тригодишна
възраст до постъпването им в първи клас към
ОДЗ № 6 „Еделвайс“, Казанлък, ул. Цар Освободител 23.
3.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина
в с. Розово.
3.2. Задължителната документация на ЦДГ
„Розова долина“, с. Розово, наличният инвентар,
сградният фонд и дворни площи – публична общинска собственост, АОС № 841 от 8.06.2004 г.,
да се приемат от ОДЗ № 6 „Еделвайс“, Казанлък,
ул. Цар Освободител 23.
4. Преобразувам ЦДГ „Палавници“, с. Черганово, в целодневна група за деца от тригодишна
възраст до постъпването им в първи клас към
ЦДГ № 9 „Слънчице“, Казанлък, ул. Гладстон 21.
4.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина
в с. Черганово.
4.2. Задължителната документация на ЦДГ
„Палавници“, с. Черганово, наличният инвентар,
сградният фонд и дворни площи – публична общинска собственост, АОС № 837 от 1.06.2004 г.,
да се приемат от ЦДГ № 9 „Слънчице“, Казанлък,
ул. Гладстон 21.
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5. Преобразувам ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Кънчево, в две целодневни групи за
деца от тригодишна възраст до постъпването им
в първи клас към ОДЗ № 11 „Слънце“, Казанлък,
ул. Петьо Ганин 41.
5.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина
в с. Кънчево.
5.2. Задължителната документация на ЦДГ
„Св. св. Кирил и Методий“, с. Кънчево, наличният инвентар, сградният фонд и дворни
площи – публична общинска собственост, АОС
№ 537 от 20.09.2002 г., да се приемат от ОДЗ № 11
„Слънце“, Казанлък, ул. Петьо Ганин 41.
6. Преобразувам ЦДГ „Незабравка“, с. Хаджидимитрово, в целодневна група за деца от
тригодишна възраст до постъпването им в първи
клас към ЦДГ № 13 „Мечо Пух“, Казанлък, ул.
Старозагорска 6.
6.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина
в с. Хаджидимитрово.
6.2. Задължителната документация на ЦДГ
„Незабравка“, с. Хаджидимитрово, наличният
инвентар, сградният фонд и дворни площи – публична общинска собственост, АОС № 836 от
1.06.2004 г., да се приемат от ЦДГ № 13 „Мечо
Пух“, Казанлък, ул. Старозагорска 6.
7. Преобразувам ЦДГ № 22, гр. Казанлък, ж.к.
Изток (до бл. 27), в целодневни групи за деца от
тригодишна възраст до постъпването им в първи
клас към ЦДГ № 15 „Звънче“, Казанлък, ул. Цар
Освободител 10.
7.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина
в гр. Казанлък, ж.к. Изток (до бл. 27).
7.2. Задължителната документация на ЦДГ
№ 22, гр. Казанлък, наличният инвентар, сградният фонд и дворни площи – публична общинска
собственост, АОС № 832 от 28.05.2004 г., да се
приемат от ЦДГ № 15 „Звънче“, Казанлък, ул.
Цар Освободител 10.
8. Преобразувам Обединено детско заведение „Слънчо“, гр. Шипка, община Казанлък, в
яслена група за деца до тригодишна възраст и
целодневни групи за деца от тригодишна възраст
до постъпването им в първи клас към ЦДГ № 16
„Роза“, Казанлък, ул. Есперанто 16.
8.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина
в гр. Шипка.
8.2. Задължителната документация на ОДЗ
„Слънчо“, гр. Шипка, наличният инвентар, сградният фонд и дворни площи – публична общинска
собственост, АОС № 839 от 1.06.2004 г., да се
приемат от ЦДГ № 16 „Роза“, Казанлък.
8.3. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 16 „Роза“, Казанлък, ул. Есперанто 16, в Обединено детско заведение № 16 „Роза“, Казанлък,
ул. Есперанто 16.
9. Преобразувам Обединено детско заведение
„Мир“, с. Бузовград, община Казанлък, в яслена
група за деца до тригодишна възраст и целодневни групи за деца от тригодишна възраст до
постъпването им в първи клас към ЦДГ № 18
„Пчелица“, Казанлък, кв. Васил Левски.
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9.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина
в с. Бузовград.
9.2. Задължителната документация на ОДЗ
„Мир“, с. Бузовград, наличният инвентар, сградният фонд и дворни площи – публична общинска
собственост, АОС № 842 от 7.06.2004 г., да се
приемат от ЦДГ № 18 „Пчелица“, Казанлък.
9.3. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 18 „Пчелица“, Казанлък, кв. Васил Левски, в
Обединено детско заведение № 18 „Пчелица“,
Казанлък, кв. Васил Левски.
10. Преобразувам Целодневна детска градина
„Ален мак“, с. Ръжена, община Казанлък, в целодневни групи за деца от тригодишна възраст
до постъпването им в първи клас към ОДЗ № 17
„Славейче“, Казанлък, ул. Юнашка 22.
10.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина
в с. Ръжена.
10.2. Задължителната документация на ЦДГ
„Ален мак“, с. Ръжена, наличният инвентар,
сградният фонд и дворни площи – публична общинска собственост, АОС № 169 от 17.05.2012 г.,
да се приемат от ОДЗ № 17 „Славейче“, Казанлък.
11. Преобразувам Целодневна детска градина
в с. Долно Изворово, община Казанлък, в целодневна група за деца от тригодишна възраст до
постъпването им в първи клас към ОДЗ „Яна“,
с. Енина, община Казанлък, ул. Г. Маджаров 5.
11.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина в
с. Долно Изворово.
11.2. Задължителната документация на ЦДГ, с.
Долно Изворово, наличният инвентар, сградният
фонд и дворни площи – публична общинска собственост, АОС № 967 от 7.02.2005 г., да се приемат
от ОДЗ „Яна“, с. Енина, община Казанлък, ул.
Г. Маджаров 5.
12. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваните детски градини да бъдат уредени по реда
на чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
Заповедта да се връчи на заинтересованите
длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Лилия Цонкова – зам.-кмет на община Казанлък.
Кмет:
Г. Стоянова
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ОБЩИНА НИКОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 413
от 16 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 8 ЗОС
Общинският съвет – гр. Никопол, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – ПРЗ – план за регулация на кв. 31, 32 и
31а – нов по плана на с. Лозица, община Никопол.
2. Дава съгласие за предварително изпълнение
на одобрения ПУП – ПРЗ по т. 1.
3. Възлага на кмета на община Никопол изпълнение на решението и обнародването му в
„Държавен вестник“.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Никопол пред Административния съд – Плевен.
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Председател:
М. Сакаджиев

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 237
от 25 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4, предложение последно, чл. 31, ал. 1 и
3 и чл. 32, ал. 3, предложение второ, т. 2 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 3, чл. 5, 7, чл. 10, ал. 2 и
раздел III от глава шеста от Наредбата за търговете
и конкурсите и във връзка с Решение № 204 от
31.10.2013 г., взето с протокол № 12 на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, и след станалите разисквания
Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
1. Приема приложените към предложението на
кмета на община Пазарджик: анализ на правното
състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка за общински нежилищен
имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански
цели, а именно: поземлен имот с идентификатор
55155.501.669 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр.
Пазарджик, п.к. 4400, ул. Хан Крум 1, площ: 1034
кв. м, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
обществен обект, комплекс, ведно със сграда с
идентификатор 55155.501.669.1 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г. на
изпълнителния директор на АГКК, разположена в
поземлен имот с идентификатор 55155.501.669, адрес
на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Хан Крум
1, застроена площ: 116 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: административна, делова сграда. За имота
е отреден УПИ II-669 в кв. 207 по одобрения със
Заповед № 169 от 4.11.2013 г. проект за изменение
на ПР – Пазарджик, при съседи: поземлени имоти
с идентификатори: 55155.501.665, 55155.501.668,
55155.501.667, 55155.503.9501, 55155.501.657,
55155.501.659, 55155.501.664, актуван с акт за частна общинска собственост № 3258 от 7.11.2013 г.,
вписан в дв. вх. рег. № 9824 от 11.11.2013 г., том 36,
акт № 19, при Агенцията по вписванията – Служба
по вписванията – Пазарджик.
2. Дава съгласие недвижимият имот по т. 1 да
се продаде чрез провеждане на публичен търг с
явно наддаване при следните условия:
2.1. Предмет на публичен търг с явно наддаване:
поземлен имот с идентификатор 55155.501.669 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97 от
28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК,
адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400,
ул. Хан Крум 1, площ: 1034 кв. м, трайно предназ-
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начение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс,
ведно със сграда с идентификатор 55155.501.669.1
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.669, адрес на сградата: гр.
Пазарджик, п.к. 4400, ул. Хан Крум 1, застроена
площ: 116 кв. м, брой етажи: 2, предназначение:
административна, делова сграда. За имота е отреден УПИ II-669 в кв. 207 по одобрения със Заповед № 169 от 4.11.2013 г. проект за изменение на
ПР – Пазарджик, при съседи: поземлени имоти
с идентификатори: 55155.501.665, 55155.501.668,
55155.501.667, 55155.503.9501, 55155.501.657,
55155.501.659, 55155.501.664, актуван с акт за частна общинска собственост № 3258 от 7.11.2013 г.,
вписан в дв. вх. рег. № 9824 от 11.11.2013 г., том 36,
акт № 19, при Агенцията по вписванията – Служба
по вписванията – Пазарджик.
2.2. Публичният търг с явно наддаване ще се
проведе при следните условия:
2.2.1. Минимална конкурсна цена: 150 000 лв.
без ДДС.
2.2.2. Извън прилежащата площ от поземлен
имот с идентификатор 55155.501.669 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик
не представлява освободена доставка по смисъла
на чл. 45 ЗДДС и върху тази площ от имота се
начислява ДДС съгласно Закона за ДДС, който е
дължим от купувача по сделката. Съгласно чл. 45,
ал. 3 ЗДДС освободена доставка е доставката на
сгради или на части от тях, които не са нови, и
доставката на прилежащите към тях терени. В
случая се прехвърля право на собственост върху
сграда и прилежащ към нея терен, която сграда
не е нова по смисъла на § 1, т. 5 ДРЗДДС. В този
случай върху постигната цена не се начислява ДДС.
2.3. Размер на депозита: 120 000 лв., която сума
следва да бъде постъпила в банковата сметка,
посочена в конкурсната документация, в срок до
16,30 ч. на 14-ия ден включително от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен,
срокът изтича в първия следващ присъствен ден.
2.4. Конкурсната документация (включваща
и информационния меморандум) се закупува на
гише „Ксерокс“ в Центъра за информация и услуги
на гражданите, намиращ се в партерния етаж на
сградата на общинската администрация Пазарджик,
в Пазарджик, бул. България 2. Цената на конкурсната документация и информационния меморадум
е 500 лв. с ДДС.
2.5. Срокът за закупуване на конкурсната документация е до 17,30 ч. на 6-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът
изтича в първия следващ присъствен ден. Конкурсната документация се получава след представяне на
документ за самоличност и документ за актуално
правно състояние на кандидата – юридическо лице.
В случай че документацията се закупува от името
на друго лице, се представя пълномощно, изготвено
в писмена форма с нотариална заверка на подписа.
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2.6. В срок до 8 дни от обнародване на решението
в „Държавен вестник“ лицата, закупили конкурсна
документация и получили сертификат за регистрация от органа за приватизация, могат да отправят
писмени искания до конкурсната комисия за даване
на разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса. Разясненията по предходното изречение
се изготвят в писмена форма в срок до 5 работни
дни и се предоставят на разположение на всички
лица, закупили конкурсна документация и получили
сертификат за регистрация от органа за приватизация.
2.7. Лицата, закупили конкурсна документация
и информационен меморандум, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в
конкурса, имат право да подадат оферта за участие
в конкурса.
2.8. Срокът за подаване на оферти за участие в
конкурса е до 17 ч. на 14-ия ден включително от
датата на обнародването на решението в „Държавен
вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен
ден. Предложенията се подават в деловодството на
Общинския съвет – гр. Пазарджик, бул. България
2, Пазарджик, на ХІІІ етаж.
2.9. Срокът за оглед на обекта на приватизация
по т. 1 е до 17 ч. на 6-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен,
срокът изтича в първия следващ присъствен ден.
2.10. Публично оповестеният конкурс на един
етап ще се проведе в заседателната зала на ІІ етаж
в сградата на общинската администрация Пазарджик, в Пазарджик, бул. България 2, с начален час
11 ч., на 15-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“. Ако този ден е
неприсъствен, конкурсът ще се проведе на първия
следващ присъствен ден.
2.11. В публично оповестения конкурс на един
етап могат да участват при равни условия юридически лица.
2.12. В публично оповестения конкурс на един
етап не се допускат до участие дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, юридически лица, консорциуми или други
форми на сдружаване, специално учредени за
участие в конкурса, и физически лица с оглед на
поставеното условие по т. 32 от конкурсните условия, което представлява задължение на купувача
по приватизационния договор.
2.13. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в публично оповестения
конкурс на един етап – няма.
2.14. Собствеността върху обекта – предмет на
приватизацията, се прехвърля след заплащане на
постигнатата на конкурса цена и подписване на
приватизационния договор.
3. Утвърждава конкурсната документация.
4. Определя комисия за организирането и
провеждането на конкурса в състав от 7 членове.
Определя възнаграждение за всеки член на комисията по 100 лв.
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61е. – 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 ЗСВ за съдебен район
на Окръжния съд – Бургас, към Апелативния
съд – Бургас, за 2014 г.
1. Клас „Криминалистически експертизи“
Стоян Иванов Желев – образование – висше,
специалност – право, квалификация – юрист,
експерт-криминалист.
Христо Борисов Дрянков – образование – вис
ше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Щерю Ко с т а д и нов Н и ко лов – о бра з ов ание – висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
С т ра х и л Га ври лов М ла денов – образование – висше, специалност – далекосъобщителна
техника, квалификация – електроинженер, свидетелство за всички видове криминалистически
производства.
Здравко Стоянов Стоянов – образование – вис
ше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Христо Димитров Сариев – образование – вис
ше, квалификация – експерт-криминолог; графически експертизи на почерк и подписи; графолог,
балистика.
Калин Желязков Георгиев – образование – полувисше, специално, среден техник по слабите
токове, свидетелство за всички видове криминалистически експертизи, графолог.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Васил Димитров Йовков – специалност: стоматолог.
Димит ър Василев Йовков – специа лност:
акушер-гинеколог.
Галина Милева, Косьо Янков – съдебни лекари.
Параско Ге орг иев Парасков – о бра з ование – висше, медицина, правоспособност – лекар,
специалист – съдебна медицина.
Н и кола й Ги н чев Тюфек ч иев – обра зование – висше, специалност – биохимия и микробиология, квалификация – биохимик, микробиолог
със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат на биологичните науки.
Борис Петров Шахов – образование – висше,
специалност – молекулярна биология и микробиология, квалификация – установяване на родителски произход и експертиза за идентификация на
човек, при която се налага използване на ДНК
(гинетичен) анализ.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Лорис Бердж Сайян – управител на ОДПЗС –
съдебно-психиатрични експертизи.
Веселин Динчев Палазов – ОДПЗС, н-к отделение.
Фредерик Лорис Сайян – ОДПЗС, ординатор.
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Теодор Иванов Сариев – ОДПЗС, ординатор.
Анелия Дянкова Стоева – ОДПЗС, ординатор.
Жана Димитрова Сидова – ОДПЗС, н-к отделение.
Га л е н а П е т к о в а В ъ л ч к о в а – о б р а з о в а н ие – висше, спец иа л нос т – мед и ц и на, к валификация – лекар, свидетелство за призната
специалност – специалист по психиатрия, месторабота – ОДПЗС – Бургас, длъжност – психиатър – ординатор, удостоверение за следдипломна
квалификация – съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психиатрия.
Соня Тодорова Нейчева – ОДПЗС.
Андрей Стоянов Стоянов – образование – вис
ше – медицина, специалност – психиатрия, правоспособност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт, месторабота ОДПЗС
„Проф. Д-р Ив. Темков“ – ЕООД, Бургас, длъжност – началник-отделение, удостоверение квалификация – съдебно-психиатрична експертиза.
Надя Кирова Желязкова – ОДПЗС, ординатор.
Антоанета Любенова Главанова – ОДПЗС,
началник-отделение.
Дияна Марчева Чакърова – ОДПЗС, ординатор.
Румяна Бонева Куцарова – ОДПЗС, ординатор.
Теодора Георгиева Мешова – ОДПЗС, ординатор.
Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, началникотделение.
Тодорка Стаматова Павлова – ОДПЗС, ординатор.
Петя Тодорова Ганчева – ОДПЗС, ординатор.
Вла дими р Янак иев Грън чаров – ОДПЗС,
ординатор.
Георги Михайлов Гребенаров – ОДПЗС, ординатор.
Роза лина Георг иева Ма келова – ОДПЗС,
ординатор.
Величка Бъчварова – специалност – психолог.
Валентина Митрева Недева-Белчева – образование – висше, специалност – психология,
квалификация – психолог, специализация – клинична и консултативна психология, свидетелство
за призната специалност, степен – магистър,
специалист по клинична психология.
Кета Русева Апостолова – образование – вис
ше, специалност – психология, професионална
квалификация – психолог, образование – висше,
специалност – предучилищна педагогика, квалификация – детски учител, специализация – изобразително и конструктивно творчество, удостоверение за дългосрочен тематичен курс – Транзакционен анализ, ІІ модул.
Здравка Велизарова Тодорова – образование – висше, степен магист ър, специалност:
приложна психология, професионална квалификация – психолог.
Ивелина Йовчева Томова – образование – вис
ше, спец иа л но с т – пси холог и я, к ва л ифи к ация – магистър по психология.
Росица Янева Янева – образование – висше,
специалност – педагогика и предучилищна психология; преподавател и организатор – методист
предучилищно възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция на деца в
училищна възраст, превенция на насилието над
деца в училищна възраст, организация на консул-

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

тантската дейност, краткосрочно психологическо
консултиране, консултиране при психотравмени
събития, консултиране при поведенчески проблеми,
социална психология и психология на общуването.
Галина Христова Петкова – образование – вис
ше, специалност – приложна психология, професионална квалификация – психолог, висше образование, специалност – маркетинг и мениджмънт,
професионална квалификация – икономист.
Росица Станкова Казакова – образование – вис
ше, специалност – психология, професионална
квалификация – психолог, учител – логопед.
Д а н ие л а Йо рд а нов а Би нев а – о б ра з ов ание – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – социална педагогика, професионална
квалификация – социален педагог.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – образование – висше, специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация
по клинична и консултативна психология , учител
по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образованието
и културата, удостоверение за професионална
квалификация – професия сътрудник социални
дейности, специалност – социална работа за деца
и семейства в риск.
Де с п и н а Х рис т ов а Кон дев а – о б р а з ов ание – висш е, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – предучилищна и начална училищна
педагогика, професионална квалификация – педагог, детски учител, професионална квалификация – специалист със специализация по психология
на развитието и консултиране в детско-юношеска
възраст, допълнителна квалификация – психоаналитик във формиране към Асоциация „Българско
психоаналитично пространство“.
А дриана Богомилова Рангелова – образование – висше, специалност – консултативна
психология, консултиране при проблеми в детско-юношеска възраст, професионална квалификация – психолог-консултант.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Петя Новакова Няголова – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, преквалификация със специалност – икономика, управление
на промишлено производство, квалификация – организатор на производството в промишлеността,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Тодор Димитров Ангелов – образование – вис
ше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, сертификат за
експерт финансово-икономически и счетоводни
проблеми, сертификат – експерт-оценител на
оборотни и дълготрайни материални активи,
сертификат по МСС, удостоверение за подготовка
на оператори на системи.
М а р и а н а Д и мо в а А н г е ло в а – о б р а з о в ание – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист-счетоводител,
сертификат за експерт – оценител на недвижими
имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за независимите оценители; квалификации – право,
икономическа педагогика, сертификат за експерт
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по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат за експерт – оценител на
благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.
Генко Иванов Генов – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Иванова Николова – образование – вис
ше, специалност – международни икономически
отношения, квалификация – икономист-международник, диплома средно образование – ЕСПУ с
преподаване на английски език.
Нат а л и я Ге орг иева К арчева – о бра зование – висше, специалност – икономика на труда
и социално дело, квалификация – икономист по
труда, профил „Социално дело“ – педагогически
профил, специализация – пенсионно осигуряване,
икономист по труда, квалификация – специалист
по социално осигуряване и пенсионно осигуряване.
Рилко Горанов Горанов – образование – вис
ше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист, лиценз за
оценка на машини и съоръжения в сферата на
машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта и хранително-вкусовата
промишленост, оценител на транспортни средства – леки и товарни автомобили, движимо имущество, движими активи, оценител на земеделски
земи по чл. 19а, ал. 8 ЗСППЗ, експерт-оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, вещо
лице към Агенцията по вписванията.
С т а н к а Дем и р ева А н донова – о бра з ование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Тонка Жекова Джалева – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист счетоводител.
Тодор Пенчев Стефанов – образование – висше,
специалност – ОПОИИ, квалификация – организатор – икономист, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Даниел Йорданов Хаджиатанасов – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, квалификация – икономист
международник, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
сертификат – експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, сертификат за експертоценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект.
Ани Иванова Бъчварова – образование – вис
ше, специалност – организация на производството
и управление на промишленото производство,
квалификация – икономист, организатор на промишленото производство.
Стефан Христов Корадов – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Вечислав Христов Чанков – образование – вис
ше, специалност – застрахователно дело, квали
фикация – икономист-застраховател, профил „Со-
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циално дело“, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически
експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, експерт-оценител на цели предприятия,
дялове и акции от капитала им.
Златинка Лефтерова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
диплома за дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Събина Василева Арабаджиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Е лен к а Васи лева Въ л к а нова – обра зован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, стопанско управление, професионална к ва лифика ц и я – иконом ис т, спец иа лизация – международно управление.
Пепа Георгиева Пашова – образование – вис
ше, специалност – организация на производството
и управление в строителството, квалификация – икономист по строителството, счетоводство
и финансово-контролна дейност, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Ро с и ц а Пе т р ов а Печ у рков а – о б р а з ов ание – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
дипломиран одитор.
Георги Петров Дочев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
И ва н к а Кос та д и нова Голева – обра зование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
вписана в списъка като вещо лице по чл. 19а,
ал. 8 ЗСПЗЗ, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, сертификат
за оценител на земеделски земи, подобренията
върху тях и трайните насаждения.
Л и л и я С т а н ко в а П л ач ко в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – икономика и управление на търговията – БАТО, квалификация – дипломиран икономист по търговията, лиценз за
оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка
на търговски предприятия и вземания, оценител
на земеделски земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8
ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи, сертификат от Камарата на независимите оценители в
България за оценка на недвижими имоти.
Митко Русев Митев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист – орга н изат ор на п ром и ш лено т о п роизводс т во,
следдипломна квалификация – мениджмънт и
стопански бизнес, икономист – организация на
производството, машинен инженер, сертификат за
оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за експерт-оценител
на инвестиционен проект, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
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сертификат за автоексперт-оценител, сертификат
за вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферата на селското стопанство
и транспорта.
Дора Иванова Гарелова – образование – вис
ше, специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по материално-техническо снабдяване,
свидетелство за специализация – ИОУ на образованието, синдик, лиценз за оценка на недвижими
имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Жечко Пенчев Костенски – образование – вис
ше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролна дейност, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
сертификат по МСС.
Вяра Добрева Добрева – образование – висше,
специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по МТС, професионална квалификация – счетоводен експерт, сертификат по МСС.
Йорданка Георгиева Костадинова – образование – висше, специалност – икономика на
строителството, квалификация – икономист по
строителство, сертификат – съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице, сертификат – МСС.
Герга на Господ и нова Ба лева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
финанси, квалификация – икономист – счетоводител, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице.
М а р и я Х р и с т о в а С т о й ко в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител, специалност – публична администрация, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводен експерт по
финанси и счетоводство, сертификат за експертоценител на недвижими имоти, сертификат за
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, сертификат МСС.
Надя Янчева Узунова – образование – висше,
специалност – организация на производството и
управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
М а р и я Д и м и т р о в а До ш е в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител,
професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни
стандарти.
Р уск а Н и колова Д и м и т р ова – о бра зование – висше, специалност – финанси, международни икономически отношения, професионална квалификация – икономист, месторабота – ОЦСЗУ,
длъжност – икономист, финансов контрольор,
специализация – специалист държавна администрация и международно право, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
данъчни експертизи, удостоверение за завършен
курс по вътрешен и външен контрол на бюджетните средства.
Татяна Павлова Кънчева – образование – вис
ше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – магистър по икономика, специалност – социални дейности, вписана в списъка
на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз
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за оценител на недвижими имоти, сертификат
за оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Дафин Михалев Терзиев – образование – вис
ше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист регионалист – стратег,
сертификат за оценител на земеделски земи, вещо
лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Светла Динева Генова – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, специалност – математика,
квалификация – математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство, анализ и
контрол на търговската дейност, длъжност – старши учител, сертификат за експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Стамен Димит ров Стамов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител,
лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи.
Иван Велинов Скарлатов – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист – счетоводител, специа лизаци я – организаци я на
отчетността в търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация – съдебносчетоводни експертизи.
Злат ка Иванова Григорова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
специалност – организация и управление на
селското стопанство, квалификация – агроикономист, преквалификация – педагогика, учителска
правоспособност, лиценз за оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху
тях, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, професионална квалификация – управление на проекти,
подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от Европейския съюз, удостоверение – сертификат за обучение на инспектори по
качество на дейността на регистрираните одитори, професионална квалификация – магистър
по стопанско управление – „Управление на европейските проекти“.
Стефка Генова Иванова – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
промишлеността, квалификация – икономист по
промишленост, удостоверение за съдебен експерт,
сертификат за експерт финансово-икономически
и счетоводни проблеми.
Таня Димитрова Станева – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол маркетинг, професионална квалификация – магистър
по икономика, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ов ание – висше, специалност – счетоводна отчетност,
допълнителни квалификации – експерт-счетоводител, банково-финансов бизнес, съдебно-счетоводни експертизи, експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
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акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“.
Б а н ко Д и м и т р ов Д и м и т р ов – о бра з ование – висше, специалност: статистика и иконометрия, квалификация – икономист – статистик,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
оценител на инвестиционни проекти.
Л ю би м к а Пе т р ов а Въ л ков а – о б р а з ов ание – висше, степен – магистър, специалност:
счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
Димитър Пенчев Сребков – образование – вис
ше, степен – магистър, специалност: икономика на
индустрията, професионална квалификация – магистър по икономика.
Жейна Драгоми рова Жекова – образование – висше, специалност: икономика и управление на индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията, икономист – счетоводител.
Недялка Генчева Желева-Колева – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация – икономист-счетоводител,
спец иа л иза ц и я – счет оводен мени д ж м ън т в
търговските дружества, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Жельо Иванов Ненчев – образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – икономист по туризъм, съдебен експерт
към МППИ – 1999 г. – 2003 г.
Милица Янчева Пилашева – образование – вис
ше, степен – магистър, специалност икономика и
управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, вещо лице в Агенцията по
вписванията, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи,
подобренията върху тях и трайните насаждения.
Милена Живкова Кънева – образование – вис
ше, специалност: икономика и управление на
инд уст ри ята, к ва лификаци я – икономист по
индустрия, сертификат – вътрешен одитор в
публичния сектор.
Б ож и д а р Ц в е т а н о в П а в ло в – о б р а з о в а ние – висше, специалност: счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по
счетоводната и финансово-контролната дейност,
квалификация – публична администрация и европейска интеграция.
И в а н То д о р о в Ку к у р и н к о в – о б р а з о в а ние – висше, специалност: управление и икономика на аграрнопромишлено производство, квалификация – икономист по аграрнопромишлено
производство, лиценз за оценка на недвижими
имоти, оценител на земеделски земи.
Петьо Стоянов Димитров – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
туризма, квалификация – мениджър в туризма,
лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Наню Василев Нинов – образование – висше,
специалност – стокознание, квалификация – стоковед, лиценз – оценка на недвижими имоти,
оценка на машини и съоръжения.
Христо Цончев Цончев – образование – вис
ше, специалност – икономика, организация и

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

управление на селското стопанство, квалификация – аграрикономист, следдипломна квалификация – специалист по социално осигуряване.
Кета Ангелова Дечева – образование – висше,
специалност – стокознание, квалификация – стоков ед , с лед д и п лом н а к в а л ифи к а ц и я – екс перт – проверител на измами, съдебно-счетоводни
експертизи.
Михаил Динев Златев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Васил Иванов Караманов – образование – вис
ше, специалност – ОПУП, квалификация – иконом ис т по п ром и ш ленос т та, след д и п лом на
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
достъп до класифицирана информация до ниво
„Строго секретно“.
Анелия Георгиева Узунова – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
строителството, квалификация – икономист по
строителството, специалност – финанси, квалификация – магистър по икономика, допълнителна
квалификация – корабен агент и спедитор.
Николинка Василева Костадинова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Ели Пенчева Вълчева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролна дейност.
Скева Марчева Ванева-Патаринска – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, квалификация – магистър по икономика,
следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
К и р и л к а И в а н о в а И в а н о в а – о б р а з о в ание – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист по
промишлеността и материално-техническо снабдяване, допълнителна квалификация – вещо лице
по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Ви к т ори я С т оя нова Пе т кова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Детелина Димитрова Павлова – образование – висше, специалност – териториални системи, квалификация – икономист, сертификат за
завършен курс „Европейските фондове – как да
използваме възможностите, които ЕС предоставя
на българския бизнес“.
Роза лина Стоянова Лазарова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Тон к а А лекса н д рова Йо т ова – обра зование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист по
промишлеността, квалификация – мениджмънт
на фирма, лиценз за оценител на недвижими
имоти, сертификат – МСС.
Ненко Марчев Марков – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист счетоводител.
К а линка С т оянова Нова кова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
квалификация – съдебен експерт, сертификат за
експерт-оценител на ДМА и оборотни средства,
сертификат за вътрешен одитор на интегрирани
системи за управление, сертификат по МСС.
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Людмила Йовчева Кудева – образование – вис
ше, специа лност – стокознание, к ва лификация – стоковед.
Йонка Борисова Колева – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
М ари я Пе т ков а Д и м и т р ов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – маркетинг, квалификация – магистър по икономика.
Живка Иванова Жечева – образование – вис
ше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността.
Стойчо Георгиев Иванов – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист-организатор, допълнителна квалификация – курс
МСС, НСС.
Таня Петрова Алексиева – образование – вис
ше, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна квалификация – МСС.
Г и н к а С т о я н о в а Ра д у й ч ев а – о б р а з о в ание – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика.
Злат и на Йорда нова Вън чева – обра зование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство,
средно образование, специа лност – администратор – информатор, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, професионална квалификация – специалност – педагогика, професионална квалификация – учител.
Анка Кръстева Желязкова – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, счетоводство
и контрол в нефинансови предприятия.
Красимир Димитров Атанасов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител,
сертификат – МСС.
М ари я Пе т ков а Д и м и т р ов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – електронна техника,
специализация – електронно ядрено и медицинско
уредостроене, образование – висше, специалност – маркетинг, квалификация – магистър по
икономика.
Красимир Стоянов Димитров – образование – висше, специа лност – подви жен железопътен транспорт, квалификация – машинен
и н женер, спец иа л иза ц и я – ва г онос т роене и
вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика,
специалност – инженер-специалист.
Керка Янкова Тотева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, образование – висше, специалност – животновъдство,
квалификация – инженер по животновъдство.
Здравко Иванов Мавров – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
строителството, квалификация – икономист по
строителство, придобита правоспособност като
борсов посредник (брокер).
Севдалина Григорова Тодорова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.
Методи Йорданов Лаков – образование – вис
ше, специа лност – у п равление и п лани ране
народно стопанство, квалификация – икономистплановик, синтетик.
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Ири на Д и м и т рова С т оя нова – обра зован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, финанси, квалификация – магистър по
икономика, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Катя Дончева Василева – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист – счетоводител, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Таня Андонова Неделчева – образование – вис
ше, специалност – управление и икономика на
АПП, квалификация – икономист по АПП, допълнителна квалификация – оценител на цели
предприятия и земеделски земи.
Весела Неделчева Щерева – образование – вис
ше, специалност – международни икономически
отношения.
Любка Ангелова Иванова – образование – вис
ше, специалност – икономическа информатика,
квалификация – икономист по социално-икономическа информация.
Иван Здравков Янев – образование – висше,
специалност – международни отношения, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Ге р г а н а Ж е ко в а Б о ж и л о в а – о б р а з о в а ние – висш е, специалност – финанси, банково
дело, професионална квалификация – икономист.
Владислав Димитров Михалев – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
Мари я С т оя нова С та й кова – образован ие – висш е, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, професионална квалификация – икономист, образование – висше, специалност – публична администрация, квалификация – икономист – специалист по държавна администрация
и управление, свидетелство за специализация и
правоспособност – специалност – банков контрол, сертификат за квалификация – съдебен
експерт – оценител на оборотни и дълготрайни
активи, сертификат за квалификация – експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Надеж да Георгиева Николова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводна
и финансова контролна дейност и квалификация
учител, специалност – делови отношения, квалификация – посредник при делови контакти.
Николина Георгиева Гавраилова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Д и а н а М а н о л о в а Те р з и е в а – о б р а з о в а н ие – висш е, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, квалификация – вътрешен финансов
контрол, специализация по европейска административна практика, организация на административната дейност и процеси, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Диян Петров Щерев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на търговията.
Ваня Георгиева Петрова – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
промишлеността.
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И ве л и на Йорда нова Попова – о бра зование – висше, специалност – магистър по стопанско управление, квалификация – икономисторганизатор на промишленото производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол.
Еленка Илиева Маринова – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Диана Генчева Бимбелова – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше,
специалност – технология и управление на транспорта, магистър инженер, квалификация – експерт по финансово-икономически проблеми, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи,
оценки и продажби, автотехническа експертиза.
Гергана Иванова Славова – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол – икономист по счетоводната и финансово-контролна
дейност, квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
А н т он и я Д и м и т рова Борисова – обра зо вание – висше, специалност – счетоводство и
контрол – магистър по икономика, квалификация – магистър-агроном.
Гроздан Иванов Ихчиев – образование – вис
ше, инженер икономист по индустриален мениджмънт, квалификация – счетоводство и контрол.
Па в л и на Георг иева Пе т рова – обра зование – висше, специалност – магистър по икономика и финанси, магистър по счетоводство и
контрол, квалификация – бакалавър по стопанско
управление, бизнескомуникации на английски
език, съдебно-счетоводни експертизи, достъп
до ниво класифицирана информация „Строго
секретно“.
Верг и н и я Ж и вкова К а л чева – о бра зование – висше, специалност – икономист-счетоводител по счетоводна отчетност.
Даниела Кирчева Димова-Кожухарова – образование – висше магистър по икономика – счетоводство и контрол.
Бърза Коста динова Кехайова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено
и гра ж данско ст роителство, длъж ност – ръководител проект и инвестиционен контрол,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка
на съответствието на инвестиционни проекти и
упражняване на строителен надзор, вписана в
регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща
независим строителен надзор в проектирането,
строителството, както и технически контрол за
сгради, квалификация – счетоводство на малко
и средно предприятие, експерт инвеститорски
контрол, специалист по актуване на СМР.
Теменужка Янкова Стефанова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Красимир Тенев Тенев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на транспорта, квалификация – икономист по транспорта.
Милена Григорова Димитрова – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
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Иван Стоянов Иванов – образование – средно специално, специалност – икономика, плани ране, о т чет ност на селско т о ст опанст во,
квалификация – счетоводител, свидетелство за
професионална квалификация съдебен експерт,
финансово-ценови проблеми.
Паскалина Георгиева Бангеева – образование – висше, специалност – счетовдство и контрол, професионална квалификация – икономист.
М и л е н а Ц в я т ко в а К о с т о в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика.
Георг и Д и м и т ров Д и м и т ров – обра зование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист-организатор в промишлеността.
А лекс а н д ър М и х а и лов А г ов – о бра зование – висше, специалност – международнa икономика, професионална квалификация – магистър
по икономика.
Гергана Добрева Петкова-Градева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специализация – организация и технология
на счетоводството във финансовите предприятия,
професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за подготовка, разработка
и управление на проекти, финансирани от ЕС.
Ангел Кънчев Ангелов – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист – счетоводител, сертификат
за професиона лна к ва лификаци я – първоначално обучение по защита на класифицираната
информация, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
сертификат по МСС, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти.
Ваня Георгиева Петрова – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
промишлеността, квалификация – икономист по
промишлеността, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Велика Иванова Казакова – образование – вис
ше, специалност – стопански и финансов контрол,
специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика.
Маргарита Йорданова Вангелова – образование – висше, специалност – икономика на
промишлеността, квалификация – икономист
по промишлеността, специализация – материално-техническо снабдяване, удостоверение за
професионално обучение, професия – финансист,
специалност – банково дело.
Мара Стоянова Георгиева – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, професионална квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Ро з а л и н а Пе т р о в а М и л е в а – о б р а з о в а ние – висш е, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
К а п к а То д о р о в а Ш и в ач е в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по
счетоводната и финансово-контролната дейност,
сертификат по МСС.
Таня Костадинова Габракова-Мутафова – образование – висше, специалност – счетоводство
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и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат МСС.
Га лина Асенова Костадинова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител
педагогически профил.
Красимир Димов Грозев – образование – вис
ше, специалност – организация на производството
и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППИ,
сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при
изготвянето на съдебните експертизи, трансферно
ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
съдебно-стокови експертизи – оценка на активи,
съдебно-финансови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи – данъчни и осигурителни експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат.
Елена Иванова Мандиева – образование – вис
ше, специалност – финанси, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за
професионална квалификация – международни
икономически отношения и митническа политика,
съдебно-стокови експертизи – оценка на активи,
съдебно-счетоводни експертизи.
Весел и на Тодорова Гроздева – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – дипломиран икономист по търговията, свидетелство за
специализация и правоспособност – счетоводство
на предприятието.
Славка Георгиева Мечева – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Мариана А настасова Добрева – образование – висше, специалност – индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, удостоверение за квалификационен курс – обучение по трудово право,
сертификат – законосъобразно прекратяване
на трудовите договори и защита интересите на
работодателя при уволнение.
Марияна Недялкова Мантарова-Димитрова – образование – висше, специалност – икономика на строителството (строително предприемачество), професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – стопанско
у правление, образование – средно, специа лност – икономика и мениджмънт, професионална
квалификация – счетоводител, лиценз за оценка
на недвижими имоти.
Нели Петкова Гагашева – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист – организатор на промишленото производство, сертификат
за квалификация „експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи“.
Биляна Михайлова Бояджиева – образование – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър
по туризъм.
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Де с и с л а в а Е н е в а Бу д а ко в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист
по търговия.
Ди л яна Иванова Христова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика, специалност – меж ду народен
туризъм, професионална квалификация – икономист по туризма, средно образование – гимназия
с преподаване на немски език.
Ангел Тодоров Тодоров – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист.
Гинка Коева Колева – образование – висше,
специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт на предприятието,
професионална квалификация – магистър по стопанско управление, специалност – индустриален
мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, сертификат – изготвяне на
годишен финансов отчет в лечебните заведения,
сертификат – специфични моменти и проблеми
при счетоводното отчитане в здравеопазването,
спецализиран счетоводен и складов софтуер.
Ц в е т а П л а менов а М и н ков а – о б р а з ов ание – висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист – финансово-счетоводен мениджмънт, специалност – стопанско управление,
следдипломна квалификация – счетоводство,
финанси и контрол.
Таня Койчева Николова – образование – вис
ше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, професионална квалификация – финансов мениджмънт, сертификат
за експерт-оценител „Финансово-икономически
анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план“,
удостоверение „Прилагане на международни
стандарти за финансови отчети в България“,
сертификат за „Управление на разходите“.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Васил Атилов Ряпов – образование – висше,
специалност – минна електромеханика, енергетика и електрообзавеждане, квалификация – минен
инженер-електромеханик, средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – среден техник по строителство
и архитектура, диплома за кандидат на техническите науки.
Веселин Борисов Гяуров – образование – вис
ше, специалност – пътно строителство и пътен
транспорт, автомобилен транспорт, квалификация – инженер, диплома за средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – техник по строителството и архитектурата, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от
завършен курс по организация и безопасност на
движението по пътищата.
Бердж Никохос Топузян – образование – вис
ше, специалност – експлоатация на автомобилния
транспорт, квалификация – машинен инженер,
лиценз за оценка на машини и съоръжения,
професионална квалификация – удостоверение
за автотехническа експертиза, съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение от
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Център за усъвършенстване на ръководни кадри
по международен туризъм – Бургас, за положен
изпит по английски и руски език, член на Камарата на независимите оценители.
Атанас Драгнев Дончев – образование – вис
ше, специалност – подвижен железопътен състав,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини и съоръжения в сферата
на транспорта и строителството, сертификат за
оценител на машини и съоръжения, член на Съюза на независимите автотехнически експерти
в България.
Тодор Георгиев Илиев – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, свидетелство за
учителска правоспособност, специалност – шлосерство и стругарство, допълнителна квалификация – учител-специалист по студена обработка и
клас квалификация по организация и управление
на образованието.
Ж ивомир Георгиев Стефанов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер.
Сарко Бердж Топузян – образование – висше,
специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – електроинженер,
квалификация – компютърна, комуникационна,
електронна техника и автоматизация, удостоверение за завършен курс по телевизионна техника,
квалификация – съдебни инженерно-технически
експертизи и съдебна компютърно-техническа
експертиза, медицинска апаратура.
Н и ко л а й Ц в я т ко в Ч а к ъ р о в – о б р а з о в а ние – висше, специалност – електроенергетика,
квалификация – електроинженер, свидетелство
за завършен курс цветна телевизия, сертификат
за завършен курс – компютърен оператор – Win
XP, Word, Excel Internet.
М а ри а н а Д и мов а А н г е лов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – маркетинг и планиране, сертификат за експерт – оценител на
недвижими имоти, регистрирана в КНОБ по
Закона за независимите оценители; оценител на
земеделски земи, оценител на цели предприятия,
финансови институции, машини и съоръжения
и други активи, сертификат за експерт-оценител
на благородни метали.
Петко Купенов Петков – образование – вис
ше, специалност – у чител по практика ДВГ
и п репода ват ел – и нс т ру к т ор на водач и на
МПС, образование – средно специално, специалност – автомобили и трактори – експлоатация,
поддържане и ремонт, квалификация – машинен
техник, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – среден техник корабни
машини и механизми, свидетелство за правоспособност – корабен механик трета степен, сертификат за автоексперт, оценител – автотехническа
експертиза, свидетелство за подготвителен курс
за оцеляване на море.
Георги Георгов Георгиев – образование – вис
ше, специалност – маркшайдерство, квалификация – минен инженер – маркшайдер, свидетелство за правоспособност от Агенцията по
кадастъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР, сертификат от
Камарата на инженерите по геодезия за вписване
в регистъра на правоспособни лица по кадастър
към Агенцията по кадастъра, удостоверение за
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член на КИИП към секция „Геодезия, приложна
геодезия и ландшафт“, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност от КИИП.
Тихомир Стефанов Рачев – образование – средно, специалност – механизация на селското стопанство, квалификация – машинен техник по
механизация на селското стопанство, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
сертификат за съдебен експерт-оценител на
оборотни и дълготрайни активи, локомотивен
машинист.
С т ра х и л Га ври лов М ла денов – образование – висше, специалност – далекосъобщителна
техника, квалификация – електроинженер, свидетелство за всички видове криминалистически
производства.
Б о г о м и л Тод о р о в Ра н г е ло в – о б р а з о в ание – висше, специалност – танкист ЗКТЧ, военна
квалификация – офицер от танкови войски, гражданска квалификация – инженер по двигатели с
вътрешно горене.
Ася Георгиева Кравченко – образование – вис
ше, специалност – топлоенергетика и ядрена
енергетика, квалификация – машинен инженер,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Динко Йорданов Динев – образование – вис
ше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини, съоръжения в сферата на
машиностроителната промишленост, транспорта,
строителството и химическата и нефтопреработвателната промишленост, лиценз за оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
Петър Ончев Гуджев – образование – висше,
специалност – ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ, квалификация – машинен
инженер.
Щилян Василев Папанчев – образование – вис
ше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
компютърен инженер.
Коста Иванов Маринчев – образование – вис
ше, специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.
Ге о р г и Ж е л я з ко в Га в р и ло в – о б р а з о в ание – висш е, специалност – противопожарна
техника и безопасност, квалификация – инженер
по противопожарна техника и безопасност.
Митко Русев Митев – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, икономика
и управление на промишлеността, квалификация – икономист организатор на промишленото
производство, следдипломна квалификация – мениджмънт и стопански бизнес, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за експерт-оценител
на инвестиционен проект, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за вътрешни одитори, лиценз за оценка на
машини и съоръжения в сферата на селското
стопанство и транспорта.
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Илия Динев Кехайов – специалност – земна
артилерия, квалификация – инженер по технология на машиностроенeто, следдипломна
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Димитър Василев Герчев – образование – вис
ше, специалност – технология и механизация
на строителството, квалификация – строителен
инженер по технология и механизация на строителството, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за
професионална квалификация – обследване за
енергийна ефективност на сгради и сертифициране
на сгради, удостоверение за длъжностно лице по
безопасност и здраве при работа, удостоверение
за координатор по безопасност и здраве.
К и рчо Господ и нов Недел чев – образование – средно, специалност – механизатор в растениевъдството, тракторист, машинист – ІІ клас,
квалификация – шлосеро-монтьор, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Богда на Димова А пос т олова – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, квалификация – инженер по
транспорта, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Камен Димитров Сейменлийски – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалифи к а ц и я – елек т рои н женер, п рофесиона л на
квалификация – мениджмънт в енергетиката,
удостоверение за професионална квалификаци я – обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради, удостоверение за
професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, диплома за кандидат на
техническите науки.
Людмил Емилов Петров – образование – вис
ше, специалност – технология и управление на
транспорта, квалификация – магистър-инженер,
професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, автотехническа експертиза,
двигатели с вътрешно горене.
Жу л ие т а А т а н ас ов а Е д р ев а – о б р а з ов ание – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер,
пълна проектантска правоспособност, следдипломна к ва лификаци я – съдебно-техническ и
експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, член
на Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране.
Павел Георгиев Янев – образование – висше,
специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръководител производствена група поддържане на
железния път, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за
право на работа със съдове под налягане.
Матвей Димит ров Арабад ж ийск и – образование – висше, специалност – автомобилни
войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна
техника, гражданска специалност – двигатели
с вътрешно горене, квалификация – машинен
инженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи,
сертификат за автоексперт-оценител.

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

Христо Костов Христов – образование – вис
ше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценка на машини и съоръжения в сферата на
машиностроенето, автомобилен и морски транспорт и строителството.
Станислав Енев Танев – образование – висше,
специалност – радио- и телевизионна техника,
к ва лификаци я – ин женер по елек т роника и
комуникации, специализация – аудио- и видеоелектроника.
Смела Ралева Узунова – образование – висше,
специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – електроинженер,
длъжност – инженер енергетик, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
професионална квалификация – обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, удостоверение – измервания, оценка и
нормативни документи (микроклимат, осветление,
шум, вибрации, вентилационни и климатични
инсталации, електромагнитни полета), сертификат
за интензивен курс по счетоводство.
Руска Кирилова Илиева – образование – вис
ше, специалност – водоснабдяване и канализаци я, к ва лификаци я – ст роителен ин женер
по водоснабдяване и канализация, лиценз за
оценител на недвижими имоти, сертификат за
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на
инвестиционен проект.
Георги Благоев Тимнев – образование – вис
ше, специалност – машинен инженер – транспорт
и енергетика, промишлена топлоенергетика,
педагогическа правоспособност – у чител по
практика ДВГ, специалност от средно образование – автомонтьор, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност – топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация,
управител, сертификат за автоексперт – оценител.
Диана Петкова Воденичарова – образование – висше, специалност – електроника, квалификация – магистър – инженер, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
специалност от средно образование – експлоатация на съобщителните устройства, квалификация – техник.
Мариана Тодорова Георгиева – образование – висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер, образование – средно специално, специалност – геодезия и
картография, квалификация – техник по геодезия
и картография, специалност – електроинженер,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи, лиценз за оценка на недвижими имоти, свидетелство за правоспособност за
монтьор на асансьори, диплома за преквалификация – учител по общотехнически и специални
учебни предмети.
Бърза Костадинова Кехайова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технологи я, к валификация – строителен инженер по промишлено
и гра ж данско ст роителство, длъж ност – ръководител проект и инвестиционен контрол,
сертификат за оценителска правоспособност за
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оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка
на съответствието на инвестиционни проекти и
упражняване на строителен надзор, вписана в
регистъра на БСК, НТС и ССКБ.
Здравка Чернева Андреева – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, специализация – икономика и организация на инвестиционния процес, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти,
лиценз за оценка на недвижими имоти.
С у л т а н к а Га н ч е в а Б о н ч е в а – о б р а з о в ание – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер – промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти.
Тодорка Димитрова Чанкинова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти.
С т ефка С тамова Раканова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник, лиценз за оценка на недвижими имоти от
Агенцията за приватизация – София, сертификат
за оценка на недвижими имоти от Камарата на
независимите оценители в България, оценител
по ЗОСОИ.
Иванка Фо тева Великова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по строителството и архитектурата, лиценз за
оценка на недвижими имоти.
М ари я Д и м и т р ов а А т а н ас ов а- о б ра з ов ание – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер
по геодезия, фотограметрия и картография, сертификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, категоризация,
оценка и регистрация на земеделски земи, оценка
на приходоносен имот – търговски обект.
Янко Чернев Добрев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, сертификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти.
К а л и н а Щерионова Па шева – о бра з ование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Анна Радкова Желева – средно специално
образование, квалификация – техник по строителство и архитектура, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Калудка Русева Иванова – образование – средно специално образование, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по строителство и архитектура, сертификат за
оценител на недвижими имоти.
Жозефи на И л иева Тра н чева – о бра зование – висше, специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
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ст роителство, сертификат за консултант по
оценки и продажби на недвижими имоти и
земеделски земи, удостоверение за оценител на
недвижими имоти.
Янка Маринова Велева – образование – висше,
специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство.
И в а н С и м е о н о в Ю з б а ш и е в – о б р а з о в ание – висше, специалност – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по
железопътно строителство, образование – висше,
специалност – ОПУС, квалификация – икономист
по строителството, средно образование – специалност геодезия, картография и мелиорации,
квалификация – техник по геодезия, картография и мелиорации, професионална квалификация – оценител на недвижими имоти, удостоверение за пълна проектантска правоспособност
по транспортна организация и безопасност на
движението.
Тонка Илиева Георгиева – образование – вис
ше, специалност – транспортно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, профил пътно строителство, лиценз
за оценки на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Диана Стефанова Койкова – образование – вис
ше, специалност – архитект у ра, дипломиран
инженер, лиценз за оценка на други активи (архитектурни паметници на културата и интериор).
Стоянка Влаева Рачева – образование – средно специално, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура, сертификат – оценител
на недвижимо имущество, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Стоян Желязков Илчев – образование – вис
ше, специалност – ПГС, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, образование – средно специално,
специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, лиценз за
оценител на недвижими имоти.
Диана Петрова Ченешева – образование – вис
ше, специалност – строителство и архитектура,
квалификация – строителен техник, лиценз за
оценка на недвижими имоти, професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Петко Иванов Барзов – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, старши научен сътрудник първа степен, диплома за
кандидат на техническите науки, удостоверение
за професионална квалификация – оценка на
недвижими имоти.
Мариета Рускова Гълъбова – образование – вис
ше, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – инженер-геодезист,
квалификация – мениджър.
Иван Георгиев Щерев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
ст рои т елст во, у дост оверение за вписване в
публични я регист ър на лица, у пра ж н яващи
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технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията
и трайните насаждения върху тях, сертификат за
експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Синклитиния Василева Аврамова – образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти.
Константин Михайлович Якубович – образование – висше, специалност – архитекту ра,
квалификация – архитект.
Александър Андреев Бъчваров – образование – висше, специалност – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер,
оценител на недвижимо имущество.
Васил Богомилов Стоилов – образование – вис
ше, образование – висше, специалност – хидроенергийно строителство, квалификация – инженер
по хидроенергийно строителство, сертификат от
Камарата на независими оценители в България
за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на недвижими
имоти, компетенции по пречистване на отпадъчни
води и по опазване на водите от замърсяване.
Злат к а Па на йо т ова И ва нова – образование – висше, специалност – автомобилни пътища,
квалификация – инженер-строител, сертификат
за оценител на недвижими имоти, сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Нина Николова Стоянова – образование – вис
ше, специалност – технол. на микробиологични
и ферм. продукти, квалификация – инженертехнолог по технология на виното и високоалкохолните напитки.
Виолета Маркова Илиева – образование – вис
ше, специалност – технологи я на кау чу ка и
пластмаси, к ва лификаци я – ин женер-х имик,
специализация – управление на администрацията,
специализация – съвременни педагогически технологии, удостоверение за специализация – европейска административна практика, удостоверение
за специализация – организация на административната дейност и процеси, свидетелство за квалификация като учител по химия, свидетелство
за квалификация – технология на пластмасите,
квалификация – педагогика, учител.
Божидар Панайотов Джандаров – образование – средно, сертификат за обучение на автоексперти за изготвяне експертна оценка на щети
и на стойността им, квалификация – VІ разряд
автобояджия.
Костадинка Пет рова Костова – образование – висше, степен – магистър, специалност:
технология на металите и металообработващите
машини, квалификация – машинен инженер,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
пълна проектантска правоспособност.
Румен Стоянов Димов – образование – висше,
специалност: земеустройство, водно строителство,
квалификация – инженер-земеустроител, строи-
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телство – технологично изпълнение, ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими имоти,
лиценз за извършване на технически дейности
при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане, вписан в регистъра
на лицата, правоспособни да извършват дейности
по кадастъра.
Кристина Димитрова Иванова – образование – висше, специалност: технология на силикатите, квалификация – инженер-химик, професионална квалификация – оценител на обекти на
недвижима собственост.
Асен Петков Илиев – образование – висше,
степен – бакалавър, специалност – информатика,
професионална квалификация – информатик.
С ла вк а И ва нова Крат у н кова – образование – висше, специалност – технология на металите и металообработващите машини, квалификация – машинен инженер, експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи.
Иванка Янева Янева – образование – висше,
специалност: технология на машиностроенето
и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, специалност – финанси, професиона лна к ва лификация – магистър по икономика, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи.
Станислав Ден чев Симеонов – образование – висше, специалност: компютърни системи,
комплекси и мрежи, свидетелство за научно звание – доцент по научната специалност 02.21.04.
Компют ърни системи, комплекси и мреж и,
к.т.н. – инженер.
Георги Димитров Карлов – образование – вис
ше, степен – магистър, специалност: инженер-корабоводител, професионална квалификация – стопанско управление, специализация – управление
на флота и пристанищата.
Полина Илиева Милушева-Мандаджиева – образова н ие – висше, с т епен – ма г ис т ър, спец иа л нос т – ма ш и нос т роене, п рофесиона л на
квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо
машиностроене.
Румен Тончев Иванов – образование – вис
ше, специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – инженер по
електроника и автоматика, допълнителна квалификация – изготвяне на експертни оценки за
остойностяване на леки автомобили и калкулация
на щети, експерт на камиони и автобуси.
Юлия Тодорова Янева – образование – средно
специално, специалност: строителство и архитектура, квалификация – строителен техник,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
М а ри я Н и ко лов а Н и ко лов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – технология на машините и металите, квалификация – машинен
инженер, оценител на търговски предприятия,
оценител на машини и съоръжения, оценител
на недвижими имоти.
Янчо Найденов Николов – образование – вис
ше, специалност – технология на машините и
металите, квалификация – машинен инженер,
специализация – икономика и управление на
инвестиционния процес, оценител на машини
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и съоръжения, оценител на цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Евгений Йорданов Пашов – образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – автомобилни войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна
техника, граж данска специалност – инженер
двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор
за обучение на водачи на МПС, следдипломна
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Кина Вълкова Вълчева – образование средно
специално, специалност: строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и
архитектура, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Милица Янчева Пилашева – образование – висше, степен – магистър, специалност
икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, следдипломна
квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи, подобренията върху тях и
трайните насаждения.
Елена Методиева Терзиева – образование – вис
ше, специалност: технология на нефта и газа, квалификация – инженер-химик, експерт по водите.
Таня Славова Цветанова – образование – вис
ше, специалност – право, квалификация – юрист,
лиценз за оценител на недвижими имоти.
Иван Финев Иванов – образование – висше,
специалност – зенитно-технически войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер
по радиоелектронна техника, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Н и ко л а й Х р и с т о в Н и ко ло в – о б р а з о в ание – висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер, лиценз оценител на недвижими имоти.
Бис ерк а Пе т кова Ат а нас ова – о бра зование – висше, специалност – технология на микробиологични и ферм. продукти, квалификация – инженер-технолог по технология на виното
и високоалкохолните напитки, педагогическа
правоспособност.
Жорж Мардик Суичмезян – образование – вис
ше, специалност – технологи я на кау чу ка и
пластмасите, квалификация – инженер-химик,
удостоверение – правоспособност да ръководи
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
Григорий Димитров Манолов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер.
Димитър Атанасов Джамбазов – образование – висше, специалност – стопанско управление,
квалификация – технология и организация на
автомобилния транспорт, допълнителна квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат – хибридни технологии, нови технологии – ABS,
TRC, VSC, сертификат – компютърно управлявани
системи при бензинови двигатели, удостоверение – ефективна комуникация с клиенти.
Петър Димов Димов – образование – висше,
специалност – автотранспортна и земеделска
техника, квалификация – механик.
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Сава Атанасов Пелев – образование – висше,
специалност – автотранспортна и земеделска
техника, квалификация – механик, допълнителна
квалификация – учител и инструктор за обучение
на водачи на МПС категория „С“ и „Т“.
Тодор Марчев Ангелов – образование – средно, специалност – монтьор на МПС.
Иван Цветанов Гарелов – образование – вис
ше, специалност – двигатели с вътрешно горене.
А н е т а Ге о р г и е в а С т а л е в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – разработка на полезни изкопаеми, квалификация – минен инженер и
технолог, професионална квалификация – пълна
проектантска правоспособност, сертификат за
система за управление за здравето и безопасността при работа, осигуряване на здравето
и безопасността при работа, осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи,
удостоверение за координатор по безопасност
и здраве в строителството, удостоверение от
Националния център по хигиена, медицинска
екология и хранене.
Невенка Добринова Люцканова-Дренова – образование – висше, специалност – електронна
техника и микроелектроника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, професионална квалификация – публична администрация,
сертифициран системен администратор – сертификат Майкрософт Tehnology Specialist (MCTS).
Желязко Райков Желязков – образование – висше, специалност – електроенергетика и електрообзавеждане, квалификация – електроинженер,
к ва лификаци я – офицер по противопожарна
охрана.
Николай Милев Милев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер
по технология на строителството, допълнителна
квалификация – публична администрация, висше военно академично образование, специалност – КЩ, оперативно-тактическа – строителни
войски, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
експерт-оценител на инвестиционен проект.
Людми ла Пет рова Лимонова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Илка Петрова Бакалова – образование – средно специално, специалност – геодезия и карто
графия, квалификация – техник по геодезия и
картография.
Христо Гюлев Генов – образование – висше,
специалност – архитектура, квалификация архитект.
Пламен Колев Колев – образование – висше,
специалност – селскостопанска техника, квалификация – машинен инженер, допълнителна
квалификация – научен сътрудник ІІІ степен,
квалификационен курс по системи на управление
на качеството, специалност от средно образование – водно строителство, специалност – техник
по водно строителство.
Марияна Панайотова Арабаджиева – образование – висше, специалност – публична администрация, средно специално образование със специалност геодезия, фотограметрия и картография,
професионална квалификация – техник-геодезист,
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лиценз за оценка на машини и съоръжения,
лиценз за оценка на търговски предприятия,
лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи
и трайни насаждения, специализация – морска
администрация.
Славка Боева Дремсизова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по строителството и архитектурата.
Пенка Стоянова Шопова – образование – средно специално, специалност – геодезия и карто
графия, квалификация – техник на геодезия и
картография, лиценз – оценител на недвижими
имоти.
Юлиян Димитров Македонски – образование – висше, специалност – архитектура.
Шинка Благоева Комерова – образование – вис
ше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство.
Емил Стоянов Петков – образование – висше,
специалност – икономика на строителството,
квалификация – магистър по икономика, образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Добринка Минкова А врамова – образование – висше, специалност – стопанско у правление, квалификация – мениджър, образование – средно специално, специалност – геодезия,
фо т ог ра ме т ри я и к ар т ог рафи я, к ва л ифи к ация – среден техник по геодезия, земеделски земи,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Ж и вко И в а нов Д а н д ари нов – о бра з ов ание – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството,
оценител на недвижими имоти и земеделски
земи – оценки и продажби.
Пе т ър С и меонов А лекса н д ров – обра зо вание – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Неделко Петров Неделков – образование – вис
ше, специалност – водоснабдяване и канализация,
квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
Марин Великов Сотиров – образование – вис
ше, специа лност – арх и тек т у ра, к ва лификация – архитект.
Георги Ангелов Ангелов – образование – вис
ше, специалност – хидротехническо строителство,
квалификация – строителен инженер по хидротехническо строителство.
Женя Тихомирова Рачева – образование – вис
ше, специалност – финанси, стопанско управление, организация и управление на хотела
и ресторан та, к ва лификаци я – маг ист ър по
икономика, образование – средно специално,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – строителен техник – ІІ степен,
сертификат за оценител на недвижими имоти,
сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
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Веселина Михайлова Георгиева – образование – средно специално, специалност – геодезия и
картография, квалификация – техник по геодезия.
Нед я л к а М и хова М и т кова – о бра зование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по строителството и архитектурата.
Мирчо Петров Мавродиев – образование – вис
ше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография, удостоверение за
професионална квалификация – магистър – инженер по геодезия, фотограметрия и картография,
удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Валентина Стоянова Георгиева – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по строителство и архитектура.
Г р о з д а н С т о я нов Ц в е т а нов – о б р а з ов ание – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради, лиценз за оценител на
недвижими имоти, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, лиценз за
оценител на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор.
Стоян Христов Христов – образование – средно специално, специалност – корабни машини
и механизми, квалификация – среден техник по
корабни машини и механизми, специалност – експлоатация и ремонт на автомобили и кари, квалификация – машинен техник.
Елисавета Георгиева Кехайова – образование – висше, специалност – обработка на металите
чрез пластична деформация, квалификация – инженер-металург, сертификат за оценка на недвижими имоти и земеделски земи, новите европейски
стандарти за оценяване на недвижими имоти.
Иван Стойчев Антонов – образование – вис
ше, специалност – промишлена топлотехника,
квалификация – машинен инженер, допълнителна
следдипломна квалификация – мениджмънт.
Кирил Димитров Кирилов – образование – вис
ше, специалност – съобщителна и осигурителна
техника и системи, квалификация – електроинженер, средно образование, специалност – ел.
монтьор на слаботокови уреди, полувисше електротехническо образование, специалност – далекосъобщителна техника.
М а ри я Пе т ков а Д и м и т р ов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – електронна техника,
специализация – електронно ядрено и медицинско
уредостроене, образование – висше, специалност – маркетинг, квалификация – магистър по
икономика.
Красимир Стоянов Димитров – образование – висше, специа лност – подви жен железопътен транспорт, квалификация – машинен
и н женер, спец иа л иза ц и я – ва г онос т роене и
вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика,
специалност – инженер-специалист.
Вълчо Николов Вълев – образование – висше,
специалност – топлоенергия, квалификация – машинен инженер.
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Николай Петков Русев – образование – висше,
специалност – химия, квалификация – химик,
свидетелство за професиона лна к ва лификация – информатика и ИТ.
Петя Йорданова Илиева – образование – вис
ше, специалност – математическа кибернетика
и изчислителна техника, квалификация – дипломиран математик, допълнителна квалификация – специалност право.
Камен Цонев Недев – образование – висше,
специалност – геология и проучване на полезните
изкопаеми, квалификация – инженер-геолог по
проучване на полезни изкопаеми.
Красимира Димитрова Арабаджиева – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по
електроника и автоматика, средно специално
образование, специалност – водно строителство,
квалификация – техник-водостроител, сертификат
от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, лиценз от
АП за оценител на недвижими имоти.
Р у м я н а М и л ков а М ари нов а – о бра з ов ание – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, допълнителна квалификация – удостоверение от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за пълна проектантска
правоспособност.
Ирина Георгиева Попкармезова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Теодор Стоянов Стоянов – образование – вис
ше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение
и снабдяване с природен газ; системи на управление: Система за управление на качеството
съгласно ISO 9001:2008, Система за управление
на околната среда съгласно ISO 14001:2005,
Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001
и Система за безопасност на храните (НАССР),
допълнителна квалификация – водещ одитор по
ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001.
Мишо Стойчев Жеков – образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство
за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение от МЗХ – Изпълнителна агенция по
горите – регистриран за упражняване на частна
лесовъдска практика и извършване на дейности
в горски фонд.
Любчо Радев Пенев – образование – висше,
специалност – мотострелкови войски, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер ДВГ, висше
образование, специалност – управление и контрол
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на условията на труд, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически
експертизи, удостоверение от ИА „Автомобилна
администрация“ – консултант по безопасност
при превоз на опасни товари, свидетелство на
персонал за взривни работи, АДР – свидетелство
за водач, превозващ опасни товари в цистерни
или по друг начин.
Пламен Димит ров Гърбов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството,
удостоверение от КИИП за пълна проектантска
правоспособност, магистър инженер.
Мария Димитрова Ефендиева – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение от Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
допълнителна квалификация – мениджър по управление на качеството съгласно ISO 9001:2008,
сертификат: QBDL-20W-138181-2004.
Кера Стоянова Лазарова – образование – средно специално, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – строителен техник,
сертификат за следдипломна квалификация по
подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от ЕС.
Веселина Йорданова Драганова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект, архитектурно проектиране и
консултантски услуги, удостоверение от Камарата
на архитектите в България за пълна проектантска
правоспособност.
Иво Георгиев Коралски – образование – вис
ше, специалност – химични технологии, квалификация – магистър инженер, образование – висше,
специалност – топлинна и масообменна техника в
химическата промишленост, квалификация – машинен инженер.
Чавдар Иванов Андреев – образование – средно специално, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – строителен техник,
квалификация – монтажник на ОКИ.
Мехмед Хюсеин Мехмед – образование – вис
ше, специалност – технология и управление на
транспорта, квалификация – магистър инженер,
средно образование, специалност – работник
специалист и водач на МПС категория „С“ и
„Т“, професионална квалификация – съдебнотехнически експертизи.
Красимир Трендафилов Трендафилов – образование – средно, специалност – машиностроене,
к ва лификаци я – оператор на мета лорежещи
машини – стругар, сертификат за автоексперт.
Донка Димова Петрова – образование – вис
ше, специалност – стопанско управление, квалификация – магистър по стопанско управление,
сертификат от Камарата на независимите оценители на България за оценка на недвижими
имоти, удостоверение от МЗХ за вещо лице по
чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат за оценка на
машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.
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С т а н и м и р а И в а нов а Я ков а – о б р а з ов ание – висше, специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.
Цветанка Димитрова Иванова – образование – висше, специа лност – земеуст ройст во,
квалификация – инженер-земеустроител, сертификат от Камарата на инженерите по геодезия за
вписване в регистъра на правоспособни лица по
кадастъра към Агенцията по кадастър, геодезия и
картография, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част геодезическа, професионална квалификация – магистър инженер
земеустроител, лиценз за оценка на недвижими
имоти, удостоверение за квалификация по категоризация, оценка и регистрация на земеделски
земи в Република България, удостоверение за
правоспособност да ръководи проектно-проучвателна дейност по земеразделянето и авторизиране
на основните планове и книжа.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
допълнителни квалификации – експерт-счетоводител, банково-финансов бизнес, съдебно-счетоводни експертизи, експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им, разрешение за достъп до
квасифицирана информация до ниво „Секретно“.
Михаил Динев Златев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи.
Ир ен а Ж е л я з ко в а М а в р о в а – о б р а з о в ание – висше, специалност – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство и
конструкции, квалификация – оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Тинка Стефанова Тодорова-Горбан – образование – висше, специалност – пътно строителство,
квалификиция – строителен инженер на пътно
строителство.
В и к т о р Ге о р г и е в А т а н а с о в – о б р а з о в а ние – висше, специалност – машинен инженер,
технология на машинността.
Тод о р к а С т о я н о в а До б р е в а – о б р а з о в а ние – средно специално, специалност – техник
по строителство и архитектура.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше,
специалност – технология и управление на транспорта, магистър инженер, квалификация – експерт по финансово-икономически проблеми, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи,
оценки и продажби, автотехническа експертиза.
Жасмин Василев Шаров – образование – вис
ше, електроинженер – ел. снабдяване и ел. обзавеждане.
Малина Петрова Антова – образование – вис
ше, специа лност – арх и тек т у ра, к ва лификации – проектантска дейност с пълна техническа
правоспособност.
Павлина Маринова Братанова – образование – висше, специалност – строителен инженер
по хидромелиоративно строителство, квалификация – педагогика, организация и планиране
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на инвестиционния процес, лиценз за оценка
на цели държавни и общински предприятия,
преобразуване или непреобразуване в търговски
дружества, сертификат за оценка на търговски
предприятия и вземания, сертификат за оценка
на недвижими имоти, бизнес администрация.
Иван Димитров Ковачев – образование – вис
ше, специалност – инженер-икономист по икономика и организация на строителството, квалификации – лиценз по строителни сметки и
цени – първо ниво.
Койчо Василев Иванов – образование – висше,
специалност – машинен инженер по селскостопанска техника, удостоверение по противопожарна
охрана, удостоверение по аварийно-спасителна
дейност.
Динко Иванов Динев – образование – висше,
специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография, удостоверение
за пълна проектантска правоспособност, регистриран в Агенцията по кадастъра – геодезия,
приложна геодезия и ландшафт.
Кольо Донев Доневски – образование – вис
ше, специалност – водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, квалификация – строи т елен и н женер по ВК п рофи л – м реж и и
съоръжения.
Не л и Го с под и нов а И в а нов а – о б ра з ов ание – висше, специалност – транспортно строителство – профил „Жп строителство“, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, удостоверение за професионална
квалификация – оценка на недвижими имоти.
Неделина Стоянова Гайдарова – образование – висше, специалност – информатика, професионална квалификация – магистър по информатика, учител по математика и информатика.
Ангел Георгиев Георгиев – образование – вис
ше, специалност – съобщителна и осигурителна
техника и системи, квалификация – инженер по
електроника и автоматика.
Евгени Братанов Братанов – образование – висше, специалност – хидромелиоративно
строителство, квалификация – строителен инженер по хидромелиоративно строителство.
Богдан Иванов Николов – образование – вис
ше, специалност – машиностроителна техника и
технологии, професионална квалификация – машинен инженер, свидетелство за професионална
квалификация – учител по машиностроителна
техника и технологии, удостоверение за професиона лна к ва лификаци я – автотех ническа
експертиза.
Кирил Спасов Габровски – образование – вис
ше, специалност – подемно-транспортно строителство и минни машини, квалификация – машинен инженер, удостоверение за независим
експерт за оценка на движимото и недвижимото
имущество на държавните и общинските фирми
при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, диплом за кандидат
на техническите науки, научно звание – доцент.
Тодор Георгиев Жечев – образование – висше,
специалност – ел. снабдяване и ел. обзавеждане
на водния транспорт, квалификация – електроинженер.
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Ве с ел и на И ва нова М и н чева – о бра зование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер, удостоверение за член на КИИП към
секция „Конструкции на сгради и съоръжени я“, удостоверение за пълна проектантска
правоспособност, конструктивна организация и
изпълнение на строителството, удостоверение
от НТС по строителство за упражняване на
независим строителен надзор в проектирането
и/или строителството, технически контрол за
сгради, специалност – строителни конструкции,
направление – проек тиране и ст роителство,
специалност – архитектурно-строителна част,
направление – строителство, разрешително за
упражняване на проектантски услуги – пълна
техническа правоспособност – специалност ПГС.
М а р и я Ге о р г и е в а И в а н о в а – о б р а з о в а ние – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по
геодезия и картография, образование – висше,
специалност – финанси, сертификат – оценител
на недвижими имоти.
Валерий Колювич Вълев – образование – вис
ше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер.
Настя Тодорова Дафова – образование – вис
ше, специа лност – арх и тек т у ра, к ва лификация – архитект.
Красимир Димов Грозев – образование – вис
ше, специалност – организация на производството
и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППИ,
съдебно-автотехнически експертизи, оценка на
моторни превозни средства, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми
и аспекти, сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни
проблеми при изготвянето на съдебните експертизи, трансферно ценообразуване, методи при
изготвяне на съдебните експертизи, сертификат
за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Ирина Ценова Стоилова – образование – вис
ше, спец иа лност – п ромиш лено и г ра ж данско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, образование – средно
специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по специалност
строителство и архитектура.
Д и м и т ър Ат а нас ов С т ои лов – о бра зование – висше, специалност – машиностроителна
техника и технологии, професионална квалификация – машинен инженер, образование – средно
специално, специалност – водно строителство,
квалификация – техник-водостроител.
Павлин Ценов Павлов – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, военна квалификация – военен инженер
по промишлено и гражданско строителство – технолог, гражданска квалификация – строителен
инженер по ПГС – технология на строителството,
образование – средно, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник.
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Стоян Иванов Тодоров – образование – висше,
специалност – автоматизация на производството,
квалификация – електроинженер, удостоверение
за повишаване на квалификацията – противопожарна техника и безопасност.
А лександър Великов Великов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, военна квалификация – военен инженер по промишлено и гражданско
строителство, гражданска квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство – конструктор.
Ван я Стоянова К ирова-Хамаме – образование – висше, специалност – промишлено и
гра ж данско ст роителство – технологи я, к валификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат
за експерт-оценител на недвижимите имоти и
земеделските земи.
Григор Георгиев Весов – образование – висше,
специалност – химическа технология на текстилните влакна, квалификация – инженер-химик,
специализация – повишаване устойчивостта на
химическата промишленост при изключителни
обстоятелства, свидетелство за специализация
и правоспособност – експерт по оценка на въздействието върху околната среда.
Елена Рускова Ангелова – образование – вис
ше, спец иа л нос т – елек т ри ческ и ма ш и н и и
апарати, квалификация – специалист ЕМА, образование – средно специално, специалност – автоматизация на производството, квалификация – техник, допълнителна професионална квалификация – учител, сертификат за квалификация
„Експерт-оценител на машини, съоръжения и
оборотни средства“, допълнителна квалификация – мениджър и управител на заведение за
обществено хранене, сертификат за интензивен
курс на обучение по английски език.
Бойчо Гочев Узунов – образование – висше,
специалност – автоматизация на производството,
квалификация – електроинженер, удостоверение
за завършен курс за противопожарна охрана,
удостоверение за квалификация – противопожарна техника и безопасност.
Диана Матева Терзиева – образование – вис
ше, специалност – технология на металите и
мета лообрабо т ва щ и т е ма ш и н и, к ва л ифи к ация – машинен инженер, допълнителна квалификация – сертификат за оценка на машини и
съоръжения.
Д и м и т ър Хрис т ов Па па н чев – обра зование – средно, професия – автомобилен монтьор,
квалификация – автомонтьор, удостоверение за
професионална компетентност за международен
автомобилен превоз на товари.
Станчо Христов Христов – образование – вис
ше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
Пе т ър Х ара ла м б ов С т оя нов – о бра з ование – висше, специалност – каростроене и автотранспортна техника, квалификация – машинен инженер, специализация – проектиране на
автомобили, трактори и кари.
М и р о с л а в Д и н ков С т ой ков – о б р а з ов ание – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалифи-
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кация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство – конструкции, образование – средно специално, специалност – геодезия, картография и фотограметрия, квалификация – среден техник по геодезия, лиценз за оценка
на недвижими имоти, сертификат за оценител на
недвижимо имущество, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност.
Га л и н а М и х а й л о в а Б е н о в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност технология на минното
производство, квалификация – минен инженер
технолог, удостоверение за квалификационен
курс по контрол и анализ на рудничното проветряване, удостоверение за завършено обучение
по здравословни и безопасни условия на труд,
удостоверение за обучение за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на СМР, удостоверение за кореспондентско обучение „Политика, законодателство и
практика на Европейския съюз за осигуряване
на безопасност и здраве при работа“.
Константин Жечев Жел язков – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, специализация – технология, професионална квалификация – магистър
инженер.
Желка Тилева Филипова – образование – вис
ше, специалност – технология на неорганичните
вещества, квалификация – инженер-химик, преквалификация – металургия на черните метали,
квалификация – инженер-металург, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по
счетоводство за среднонапреднали ниво ІІ.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат на биологичните науки.
Хрис т о Георг иев Бу ргаз л иев – образование – висше, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – магистър
по икономика, свидетелство за призната специалност – фармацевт, специалист по организация
и икономика на дистрибуторската и аптечната
практика.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Еленка Василева Райкова – образование – вис
ше, специалност – технология на силикатите,
квалификация – инженер-химик, удостоверение
за кореспондентско обучение „Политика, законодателство и практика на Европейския съюз за
осигуряване на безопасност и здраве при работа“.
В е с е л и н а Х р и с т о в а До с ев а – о б р а з о в ание – висше, специалност – технология на каучука
и пластмасите, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Таня Градева Ангелова – образование – средно
специално, специалност преработка на нефта и
газа, квалификация – техник-технолог, следдипломна к ва лификаци я – съдебно-техническ и
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Мария Живкова Железчева-Митева – образование – висше, специалност – неорганични
химични технологии, квалификация – магистър
инженер.
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Жорж Мард и к С у и ч мезя н – образование – висше, специалност – технолог на каучука
и пластмасите, квалификация – инженер-химик,
удостоверение – правоспособност да ръководи
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 18001.
Николай Петков Русев – образование – висше,
специалност – химия, квалификация – химик,
свидетелство за професиона лна к ва лификация – учител по информатика и ИТ.
Маргарит Георгиев Янчев – образование – вис
ше, специалност – физик, с допълнителна специалност математика, квалификация – електротехника и електроника.
Елена Методиева Терзиева – образование – вис
ше, специалност – инженер-химик – технология
на нефта и газа, квалификация – еколог.
Татя на Борисова М и ха й лова – образование – висше, специалност – технология на каучука
и пластмаси, квалификация – инженер-химик.
Григор Георгиев Весов – образование – висше,
специалност – химическа технология на текстилните влакна, квалификация – инженер-химик,
специализация – повишаване устойчивостта на
химическата промишленост при изключителни
обстоятелства, свидетелство за специализация
и правоспособност – експерт по оценка на въздействието върху околната среда.
Желка Тилева Филипова – образование – вис
ше, специалност – технология на неорганичните
вещества, квалификация – инженер-химик, преквалификация – металургия на черните метали,
квалификация – инженер-металург, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по
счетоводство за среднонапреднали ниво ІІ.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Васи л к а К р ъ с та нова С т о ева – о бра зование – висше, специалност – лозаро-градинарство, квалификация – агроном, лозаро-градинар,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Желязко Георгиев Дучев – образование – вис
ше, специалност – обща агрономия, квалификация – агроном, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Пенчо Добрев Янев – образование – висше,
специалност – растителна защита, квалификация – инженер-агроном растителна защита, професионална квалификация – съдебно-технически
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експертизи, удостоверение за допълнително обучение – оценка на земеделски земи, подобренията
върху тях и трайните насаждения.
Николай Иванов Конданински – образование – висше, специалност – защита на растенията
и почвата, квалификация – инженер-агроном,
специализация – агроекология и защита на почвата, лиценз от МЗГАР – оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, удостоверение от
МЗП – оценител на земеделските земи по чл. 19а,
ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз за сортоизпитател.
Керка Янева Тотева – образование – висше,
спец иа л нос т – ж и во т новъдс т во, к ва л ифи к ац и я – ин женер по ж ивот новъдст во, образо вание – висше, специалност – счетоводство и
контрол.
Милка Димитрова Димитрова-Донева – образование – висше, специалност – полевъдство,
к ва л ифи к а ц и я – а г роном-полевъд, спец иа лност – стопанско управление, управление на
европейските проекти, професионална квалификация – магистър по стопанско управление,
„Управление на европейските проекти“.
Стоянка Груева Личева – образование – вис
ше, специалност – агроном-полевъд, квалификация – интензивно производство на цветя и
зеленчуци в оранжерии, компютърна грамотност.
Иван Николов Вълчев – образование – висше,
агроном-полевъд.
Иван Михайлов Янчев – образование – висше,
специалност – ветеринарна медицина, квалификация – ветеринарен лекар, допълнителна квалификация – лабораторен лекар в ДВСК.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Елена Методиева Терзиева – образование – вис
ше, специалност – технология на нефта и газа,
квалификация – инженер-химик, познания, свързани с проблеми на околната среда и екологията,
експерт по водите и ръководител колектив ОВОС.
Иван Финев Иванов – образование – висше,
специалност – зенитно-технически войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер
по радиоелектронна техника.
Христо Тодоров Брадев – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
търговията, квалификация – икономист по търговия, специализация – телекомуникации.
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и функционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплома за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
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квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 18001.
Мишо Стойчев Жеков – образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство
за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение от МЗХ – регистриран за упражняване
на частна лесовъдска практика и извършване на
дейности в горския фонд.
Злат и на Йорда нова Вън чева – обра зование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи, професионална
к ва лификаци я – педагог ика, п рофесиона лна
квалификация – учител.
Ро с и ц а С т а н ко в а К а з а ко в а – о б р а з о в ание – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, учител-логопед.
Елена Иванова Мандиева – образование – вис
ше, специалност – финанси, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за
професионална квалификация – международни
икономически отношения и митническа политика,
съдебно-митнически експертизи (вътреобщностни
доставки, митнически режими и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления).
Красимир Димов Грозев – образование – вис
ше, специалност – организация на производството
и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебно-автотехнически
експертизи, съдебен експерт на МППИ, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология,
проблеми и аспекти, сертификат преобразуване,
ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните
експертизи, трансферно ценообразуване, методи
при изготвяне на съдебните експертизи, сертификат за квалификация – експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
съдебно-митнически експертизи (митнически
режими и процедури, митнически и валутни
нарушения и престъпления).
Хрис т о Георг иев Бу рга з л иев – обра зование – висше, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – магистър
по икономика, свидетелство за призната специалност – фармацевт, специалист по организация
и икономика на дистрибуторската и аптечната
практика.
Елена Рускова Ангелова – образование – вис
ше, спец иа л нос т – елек т ри ческ и ма ш и н и и
апарати, образование – средно специално, специалност – автоматизация на производството,
квалификация – техник, допълнителна професионална квалификация – учител, сертификат
за квалификация „Експерт-оценител на машини,
съоръжения и оборотни средства“, допълнителна квалификация – мениджър и управител на
заведение за обществено хранене, сертификат
за интензивен курс на обучение по английски
език среднонапреднали ниво ІІ, ІІІ, преводач на
английски език.
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Пламена Петрова Попова – образование – вис
ше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, специализация – правораздаване, образователна и научна степен „доктор“ по
научната специалност 05.05.13 „Изобретателско,
авторско и патентно право“, съдебни експертизи
по интелектуална собственост (Авторски и сродни
права, Търговски марки, Географски означения,
Промишлени дизайни).
147
61ж. – 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 ЗСВ за съдебен район
на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, към Апелативния съд – София, за 2014 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Иван Асенов Попов, образование висше, квалификация инженер-химик.
1.2. Трасологични експертизи
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, образование висше,
специалност „молекулярна биология“, квали-
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фикация „молекулярен биолог“, специализация
„Микробиология“.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация „биохимик – клиничен химик“.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование
висше, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация „биохимик, микробиолог със
специализация вирусология“.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, образование висше,
специалност „Молекулярна биология“, квалификация „молекулярен биолог“, специализация
„Микробиология“.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация „биохимик – клиничен химик“.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование
висше, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация „биохимик, микробиолог със
специализация вирусология“.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Д-р Борис Славчов Жабински, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Михаил Ненков Зарев, образование висше,
специалист по хигиена на труда.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Александър Асенов Антимов, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Д-р Борис Славчов Жабински, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Сашка Стойнева Павлова, образование
висше, специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия.
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Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Антонина Панчова Карамфилова, образование
висше, квалификация психология, следдипломна
квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна
депривация, проблеми на осиновяването.
Елеонора Костадинова Василиева, образование
висше, квалификация психолог – съдебен експерт.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Антонина Панчова Карамфилова, образование
висше, квалификация психология, следдипломна
квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна
депривация, проблеми на осиновяването.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование
висше, квалификация психолог – съдебен експерт.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Антонина Панчова Карамфилова, образование
висше, квалификация психология, следдипломна
квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна
депривация, проблеми на осиновяването.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование
висше, квалификация психолог – съдебен експерт.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Анка Георгиева Липева, образование средно
специално, квалификация икономист и счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше,
квалификация – икономист-системорганизатор.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг, мениджмънт
и финанси“, квалификация „икономист“; специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация електроинженер.
Валентина Петрова Негревска, образование
висше, квалификация икономист.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Василка Христова Пиргова, образование
средно специално, квалификация счетоводител
и икономист.
Вергиния Веселинова Иванова, образование
висше, квалификация икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Галина Тодорова Матуска, образование средно
специално, квалификация икономист-счетоводител.
Геновева Венева Ненова, образование полувисше, квалификация икономист.
Георги Йорданов Спиров, образование висше,
квалификация икономист.
Георги Мирчев Вълев, образование висше,
квалификация икономист.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация „икономист-счетоводител“, специализация
„Данъчен и митнически контрол“.
Гергана Йорданова Серафимова, образование
висше, квалификация магистър по икономика.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование
висше, квалификация икономист.
Евгени Зафиров Таушанов, образование вис
ше, квалификация икономист-организатор, доп.
квалификации – специалист по проектиране на
АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.
Емил Димитров Нейков, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование
висше, квалификация икономист.
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Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация счетоводител.
Златка Георгиева Деянчева, образование
средно специално, квалификация счетоводител
и икономист.
Иван Димитров Петков, образование висше,
квалификация стоковед.
Иван Кирилов Дермански, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование висше,
квалификация икономист, организация на пром.
производство.
Костадин Симеонов Чучуков, образование
висше, квалификация икономист.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация икономист-счетоводител.
Малинка Богданова Никова, образование
висше, квалификация икономист.
Маргарита Кру мова Васева, образование
висше, квалификация икономист-счетоводител.
Мария Ганчева Георгиева-Драгомирова, образование висше, квалификация икономист.
Марияна Георгиева Стоименова, образование
средно специално, квалификация икономистпроектант.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно
специално, квалификация счетоводител.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация икономист по труда.
Недка Вълчева Харалампиева, образование вис
ше, квалификация икономист-системорганизатор.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация икономист.
Николина Стефанова Стойнева, образование
висше, квалификация икономист.
Петър Стоилов Петров, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Реонита Иванова Йорданова, образование
висше, квалификация икономист-счетоводител,
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 11.06.2016 г.
Роза Методиева Христова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация икономист.
Росица Веселинова Митова, образование
средно специално, квалификация счетоводител
и икономист.
Славка Стоянова Манова, образование висше,
квалификация икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование
висше, квалификация икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование
висше, квалификация аграрикономист, друга специалност – организация и управление на бизнеса
и управленска отчетност.
Спаска Захариева Чочова, образование полувисше, специалност икономика на съобщенията.
Станка Стоянова Чавдарова, образование вис
ше, квалификация икономист-финансист.
Хрис т о М и т ков Дъбовск и – образова н ие
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация икономист-счетоводител.
Цветан Иванов Дамянов, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация счетоводител и
икономист.
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4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше,
квалификация – икономист-системорганизатор.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг, мениджмънт и
финанси“, квалификация икономист; специалност
„Електрически машини и апарати“, квалификация
електроинженер.
Валентина Петрова Негревска, образование
висше, квалификация икономист.
Василка Христова Пиргова, образование
средно специално, квалификация счетоводител
и икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше,
квалификация икономист по търговията.
Гергана Йорданова Серафимова, образование
висше, квалификация магистър по икономика.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация икономист-счетоводител, специализация
„Данъчен и митнически контрол“.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование
висше, квалификация икономист.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация аграр
икономист, специализация „Икономика и управление на АПП“.
Евгени Зафиров Таушанов, образование вис
ше, квалификация икономист организатор, доп.
квалификации – специалист по проектиране на
АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.
Емил Димитров Нейков, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование
висше, квалификация икономист.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация счетоводител.
Иван Кирилов Дермански, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование висше,
квалификация икономист, организация на пром.
производство.
Кристина Костадинова Костадинова, образование висше, квалификация магистър по икономика.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация икономист-счетоводител.
Маргарита Кру мова Васева, образование
висше, квалификация икономист-счетоводител.
Марияна Георгиева Стоименова, образование
средно специално, квалификация икономистпроектант.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация икономист по труда.
Недка Вълчева Харалампиева, образование вис
ше, квалификация икономист-системорганизатор.
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Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация икономист.
Петър Стоилов Петров, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Реонита Иванова Йорданова, образование
висше, квалификация икономист-счетоводител,
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 11.06.2016 г.
Роза Методиева Христова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация икономист.
Славка Стоянова Манова, образование висше,
квалификация икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование
висше, квалификация икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование
висше, квалификация аграрикономист, друга специалност – организация и управление на бизнеса
и управленска отчетност.
Спаска Захариева Чочова, образование полувише, специалност икономика на съобщенията.
Христо Митков Дъбовски, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация икономист-счетоводител.
Цветелин Кирилов Иванов, образование висше, специалност „Икономика – бизнес администрация“; специализация  „Маркетинг, реклама
и бизнес комуникации, митнически режим и
процеду ри, мерки на търговската политика,
Инкотермс 2000, Интарстат и международен
автомобилен транспорт“.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация счетоводител и
икономист.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше,
квалификация – икономист-системорганизатор.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг, мениджмънт и
финанси“, квалификация икономист; специалност
„Електрически машини и апарати“, квалификация
електроинженер.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше,
квалификация икономист по търговията.
Гергана Йорданова Серафимова, образование
висше, квалификация магистър по икономика.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация икономист-счетоводител, специализация
„Данъчен и митнически контрол“.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Евгени Зафиров Таушанов, образование вис
ше, квалификация икономист организатор, доп.
квалификации – специалист по проектиране на
АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация счетоводител.
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Иван Димитров Петков, образование висше,
квалификация стоковед.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация икономист-счетоводител.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Маргарита Кру мова Васева, образование
висше, квалификация икономист-счетоводител.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация икономист по труда.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация икономист.
Реонита Иванова Йорданова, образование
висше, квалификация икономист-счетоводител,
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 11.06.2016 г.
Роза Методиева Христова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация икономист.
Спаска Захариева Чочова, образование полувисше, специалност икономика на съобщенията.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг, мениджмънт и
финанси“, квалификация икономист; специалност
„Електрически машини и апарати“, квалификация
електроинженер.
Валентин Стойчев Стойчев, образование вис
ше, квалификация инженер по радиоелектроника.
Ваня Крумова Цветкова, образование висше,
квалификация строителен инженер по ПГС.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация машинен инженер – ДВГ.
Васил Станойков Стоянов, образование висше,
квалификация инженер геодезист.
Васи лка Георгиева Пашева, образование
висше, квалификация строителен инженер по
транспортно строителство.
Виктор Борисов Чочов, образование полувис
ше, специалност радиотехника.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация машинен инженер, разрешение за
достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до
22.05.2017 г.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация инженер-физик.
Димитър Стойнев Митов, образование висше,
квалификация инженер-геодезист.
Димитър Янев Томов, образование висше,
к ва л ифи ка ц и я и н женер по х и д роенерг и й но
строителство.
Драган Христов Мазнев, образование висше,
квалификация минен инженер по разработка на
полезни изкопаеми.
Драгомир Димитров Драгнев, образование
висше, квалификация инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Елена Василева Лозанова, образование висше,
квалификация строителен инженер по ПГС.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация машинен инженер.
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Здравка Иванова Велинова, образование вис
ше, квалификация инженер-геолог-хидрогеолог;
специализация по ИП при строителството на
нови жилищни комплекси.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация електроинженер.
Йорданка Георгиева Апостолова, образование
висше, квалификация инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Кирил Георгиев Починков, образование висше,
квалификация електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация електроинженер.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Лъчезар Тодоров Димитров, образование вис
ше, квалификация електроинженер.
Маргарита Пенева Стоименова, образование
висше, квалификация машинен инженер
Никола Ангелов Балкански, образование вис
ше, квалификация електроинженер
Нина Димчова Терзийска, образование висше,
квалификация минен инженер по маркшайдерство и геодезия.
Огнян Славчев Цветков, образование висше,
квалификация строителен инженер по пътно
строителство.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше,
гражданска квалификация строителен инженер
по технология на строителството и военна квалификация военен инженер по технология на
строителството.
Росен Иванов Стойчев, образование висше,
квалификация минен инженер.
Румен Иванов Серафимов, образование висше,
квалификация инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство и архитектура.
Тодор Асенов Стоименов, образование висше,
специалност „Водоснабдяване и канализация“,
квалификация строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Бисер Малинов Кирилов, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Богдан Найденов Георгиев, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Борис Георгиев Михалков, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация машинен инженер – ДВГ.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация машинен инженер, разрешение за
достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до
22.05.2017 г.
Георги Костадинов Илиевски, образование вис
ше, бакалавър, квалификация машинен инженер.
Драган Христов Мазнев, образование висше,
квалификация минен инженер по разработка на
полезни изкопаеми; сертификат за автотехническа експертиза.
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Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация електроинженер.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Никола Кирилов Велков, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Росен Иванов Стойчев, образование висше,
квалификация минен инженер.
Симеон Харалампиев Митков, образование
средно специално, квалификация машинен техник
по механизация на селското стопанство.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация машинен инженер – ДВГ.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация машинен инженер, разрешение за
достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до
22.05.2017 г.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Драган Христов Мазнев, образование висше,
квалификация минен инженер по разработка на
полезни изкопаеми.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация електроинженер.
Людмила Илиева Михайлова, образование вис
ше, квалификация инженер-химик, специалност
„Технология на кожите“.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше,
квалификация машинен инженер.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация електроинженер.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Александър Драганов Шулев, образование
висше, квалификация – инженер по хидромелиоративно строителство.
Анна Анатолиева Тишкова-Алексиева, образование висше, квалификация – архитект.
Анка Стефанова Стоянова, образование средно специално, квалификация – среден техник по
строителство и архитектура.
Борислав Любенов Гонев, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист.
Валери Здравков Йовчев, образование висше,
специалност „Противопожарна техника и без
опасност“, квалификация инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност „ПГС“,
квалификация магистър инженер.
Ваня Крумова Цветкова, образование висше,
квалификация строителен инженер по ПГС.
Васил Станойков Стоянов, образование висше,
квалификация инженер-геодезист.
Венцислав Николов Точев, образование средно
специално, квалификация строителен техник.
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация архитект.
Димитър Тодоров Велинов, образование вис
ше, квалификация строителен инженер по ПГС.
Димитър Янев Томов, образование висше,
к ва л ифи ка ц и я и н женер по х и д роенерг и й но
строителство.
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Елвира Боянова Цонева, образование средно
специално, квалификация строителен техник.
Елка Кирилова Златкова-Симеонова, образование средно специално, квалификация среден
строителен техник.
Емил Димитров Кирилов, образование висше,
специалност „Промишлено и гражданско строителство – технология“, квалификация строителен
инженер по ПГС.
Живка Христова Танева, образование висше,
квалификация строителен инженер по хидро
енергийно строителство.
Зорка Кирилова Кръстева-Видолова, образование висше, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, квалификация строителен
инженер по ПГС.
Йорданка Ставрева Починкова, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство и архитектура.
Йорданка Кирилова Низамова, образование
висше, квалификация строителен инженер по
транспортно строителство.
Катя Костадинова Младенова, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство.
Катя Славева Сотирова, образование висше,
квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Любомир Борисов Велинов, образование вис
ше, квалификация инженер-геодезист.
Милан Богданов Ангелов, образование висше,
квалификация строителен инженер по ПГС.
Милка Петрова Каблешкова, образование
висше, квалификация архитект.
Николай Антонов Манов, образование вис
ше, квалификация строителен инженер по жп
строителство.
Николина Иванова Георгиева, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство и архитектура.
Огнян Славчев Цветков, образование висше,
квалификация строителен инженер по пътно
строителство.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше,
гражданска квалификация строителен инженер
по технология на строителството и военна квалификация военен инженер по технология на
строителството.
Светлана Любомирова Каролева, образование
висше, квалификация инженер по озеленяване.
Серьожа Йорданов Котев, образование висше,
квалификация строителен инженер по ПГС.
Станойко Йорданов Станойков, образование
средно специално, квалификация среден техникгеодезист.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство и архитектура.
Стойка Манчева Кънева, образование средно
специално, специалност „Строителство и архитектура“, квалификация строителен техник.
Стоян Стефанов Грозданов, образование средно специално, квалификация среден техник по
геодезия и картография.
Тодор Асенов Стоименов, образование висше,
специалност „Водоснабдяване и канализация“,
квалификация строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
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5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Валери Здравков Йовчев, образование висше,
специалност „Противопожарна техника и без
опасност“, квалификация инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност „ПГС“,
квалификация магистър инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация машинен инженер – ДВГ.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация електроинженер.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Светлана Любомирова Каролева, образование
висше, квалификация инженер по озеленяване.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация биохимик – клиничен химик.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация инженер-физик.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Валентина Тодорова Тончева, образование
висше, квалификация ветеринарен лекар, научна
степен доктор.
Д-р Емил Петров Гъгнев, образование висше,
квалификация доктор по ветеринарна медицина.
Нина Георгиева Ангелова, образование средно
специално, квалификация ветеринарен техник.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Георги Мирчев Балабански, образование вис
ше, квалификация инженер-агроном.
Димитър Костадинов Джермански, образование висше, квалификация агроном.
Екатерина Антонова Златанова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд.
Елена Любомирова Трайкова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия.
Невена Йорданова Димитрова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд.
Невенка Асенова Панчева, образование висше,
квалификация агроном-полевъд.
Теменужка Сотирова Спасова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд.
Христо Павлов Вучков, образование висше,
квалификация агроном-полевъд.
Цветана Миланова Терзийска, образование вис
ше, квалификация агроном по растителна защита.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност „Резба“.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
10.3. Оценители
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Борис Георгиев Михалков, образование висше,
квалификация – машинен инженер; оценка на
машини и съоръжения.
Борислав Любенов Гонев, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист; оценка на
недвижими имоти; оценител на земеделски земи.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител; оценител
на земеделски земи.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация машинен инженер – ДВГ; автоексперт при ПТП; оценка на машини и съоръжения.
Василка Георгиева Пашева, образование
висше, квалификация строителен инженер по
транспортно строителство; оценка на недвижими
имоти; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Галина Тодорова Матуска, образование средно
специално, квалификация икономист-счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Георги Мирчев Балабански, образование вис
ше, квалификация инженер-агроном; оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация архитект; оценител на недвижими
имоти; лиценз за оценка на други активи (архитектурни паметници на културата и интериор).
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация инженер-физик; оценка
на интелектуална и индустриална собственост;
оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Димитър Стойнев Митов, образование висше,
квалификация инженер-геодезист; оценител на
земеделски земи.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация аграрикономист, специализация „Икономика и управление
на АПП“ – оценка на земеделски земи, селскостопански култури и трайни насаждения – при покупко-продажба, подялба, обезщетения, пропуснати
ползи, нанесени щети, арендни такси, наеми и др.
подобни; финансови анализи, оценка на търговски
предприятия и фирми, вземания, задължения,
обезщетения, наеми, пропуснати ползи и други
финансово-парични отношения, произхождащи
от договорни и обичайни задължения.
Екатерина Антонова Златанова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд; експертоценител на единични, група дървета и редини;
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Елена Василева Лозанова, образование висше,
квалификация строителен инженер по ПГС;
оценка на недвижими имоти.
Елена Любомирова Трайкова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия; оценка на недвижими имоти; оценител на
земеделски земи.
Живка Христова Танева, образование висше,
квалификация строителен инженер по хидроенергийно строителство; оценка на недвижими имоти.
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Здравка Иванова Велинова, образование висше, квалификация инженер-геолог-хидрогеолог;
специализация по ИП при строителството на нови
жилищни комплекси; оценка на недвижими имоти.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация счетоводител;
автоексперт-оценител; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.
Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност „Резба“; оценка
на други активи (произведения на изкуството,
антиквариат, благородни метали, скъпоценни
камъни и т.н.) в сферата на приложните изкуства и етнографията; член на Асоциацията
на бизнес  оценителите, секция „Художествени
произведения“.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация електроинженер; оценител на машини и съоръжения, контрол на техническото
състояние на земеделска техника, дипломиран
стопански ръководител – мениджър.
Йорданка Ставрева Починкова, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство и архитектура; оценка на недвижими имоти.
Йорданка Кирилова Низамова, образование
висше, квалификация строителен инженер по
транспортно строителство; оценка на недвижими имоти.
Катерина Илиева Дерлипанска, образование
висше, квалификация строителен инженер по
жп строителство; оценка на недвижими имоти.
Катя Славева Сотирова, образование висше,
квалификация строителен инженер по промишлено и граж данско строителство; оценка на
недвижими имоти.
Кирил Георгиев Починков, образование вис
ше, квалификация електроинженер; оценка на
машини и съоръжения.
Костадин Симеонов Чучуков, образование
висше, квалификация икономист; оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Любомир Борисов Велинов, образование вис
ше, квалификация инженер-геодезист; оценка на
недвижими имоти.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно
специално, квалификация счетоводител; експертоценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях; експерт-оценител на
селскостопански машини, оборудване и съоръжения; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини.
Надя Йорданова Великова, образование висше,
специалност „Хидромелиоративно строителство“,
квалификация строителен инженер по хидромелиоративно строителство, оценка на недвижими
имоти.
Невенка Асенова Панчева, образование висше,
квалификация агроном-полевъд; експерт-оценител
на единични, група дървета и редини; експертоценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценка на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях; оценител на земеделски
земи; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Никола Кирилов Велков, образование висше,
квалификация машинен инженер; оценка на
машини и съоръжения; оценител на машини и
съоръжения.
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Николина Стефанова Стойнева, образование
висше, квалификация икономист; съдебносчетоводен експерт – вещо лице; експерт-оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше,
квалификация машинен инженер; автоекспертоценител; експерт-оценител на инвестиционен
проект; експерт-оценител на недвижими имоти;
оценка на машини и съоръжения в сферата на
машиностроенето; оценка на цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; експерт
по здравословни и безопасни условия на труд.
Симеон Харалампиев Митков, образование
средно специално, квалификация машинен техник по механизация на селското стопанство;
експерт-оценител на машини и съоръжения;
автоексперт-оценител.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше,
квалификация инженер по мостове и тунели;
оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство и архитектура; експерт-оценител
на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Теменужка Сотирова Спасова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд; оценител на земеделски земи и подобренията върху
тях; оценка на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Цветана Миланова Терзийска, образование
висше, квалификация агроном по растителна
защита; експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
10.4. Други съдебни експертизи
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация архитект; удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Гергана Йорданова Серафимова, образование
висше, квалификация магистър по икономика;
вътрешен одитор в публичния сектор.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация икономист-счетоводител, специализация
„Данъчен и митнически контрол“.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация аграрикономист, специализация „Икономика и управление
на АПП“ – селско стопанство – растениевъдство
и животновъдство – технология, икономика, организация, отчетност, финансови анализи, аренда,
наеми и други отношения; оценка на селскостопански животни, ферми, мандри, колбасарски
цехове, консервни фабрики и др. подобни.
Тодорка Костадинова Дамянова, образование
висше, квалификация инженер-мениджър; преводач-тълковник от и на жестомимичен език.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
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„Молекулярна и функционална биология“, квалификация биохимик – клиничен химик; използване на ДНК (генетичен) анализ със съвременни
молекулярнобиологични техники.
Маргарита Кру мова Васева, образование
висше, квалификация икономист-счетоводител;
вътрешен одитор в публичния сектор; контрол,
одит и отчетност в бюджета на централната
администрация.
119
61б. – 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 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Кърджали, и Административния съд – Кърджали, към Апелативния
съд – Пловдив, за 2014 г.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Николай Димитров Маринов, съдебна медицина.
Дияна Йорданова Ролева, акушерство и гинекология.
Емилия Иванова Будева, акушерство и гинекология.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники.
2.3. „Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход“
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники.
2.4. „Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек“
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники.
3. Клас „Съдебномедицинска експертиза на психичното състояние“
Георги Пейков Велковски, психиатрия.
Николина Здравкова Узунова, психиатрия.
Татяна Маринова Дикова, клинична психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Гергана Делчева Добруджалиева, счетоводна
отчетност; притежава разрешително за достъп до
класифицирана информация с ниво „Секретно“.
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Добринка Атанасова Перчинска, счетоводна
отчетност.
Димитрия Георгиева Чакърова, счетоводна
отчетност.
Руси Кирилов Виденов, счетоводство и контрол; притежава разрешително за достъп до
класифицирана информация с ниво „Секретно“.
Харалан Георгиев Василев, икономист-счетоводител, счетоводство и анализ.
Светлана Сашева Карамфилова, счетоводство
и контрол.
Изабела Константинова Николова, икономист.
Дора Златева Милева, икономика на търговията.
Иван Димов Назъров, икономика и търговия,
лицензиран оценител на недвижими имоти.
Йорданка Тончева Кавръкова, икономист-счетоводител, икономика на вътрешната търговия.
Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител
на недвижими имоти; оценка на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения.
Елена Иванова Мандиева, финанси, МИО и
митническа политика.
К раси м и р Д и мов Грозев, и коном ис т по
транспорта.
Шенол Исмаил Халил, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Петя Васкова Ангелова, икономист-счетоводител.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. „Съдебна инженерно-техническа експертиза“
Константин Йорданов Самушев, електромашинен инженер, двигатели с вътрешно горене,
минна електромеханика, автоматизация на производството, лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
5.2. „Съдебна автотехническа експертиза“
Вълчо Димитров Димитров, автомобилен
транспорт, трактори и кари, лицензиран оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Дончо Стойнов Драганов, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене, лицензиран
оценител на недвижими имоти, на машини и
съоръжения, автоексперт-оценител.
5.3. „Съдебна инженерно-технологична експертиза“
И н ж. Пен чо Йорда нов С т о ев, ма ш и нен
инженер по технология на машиностроенето,
лицензиран оценител на търговски дружества,
недвижими имоти, машини и съоръжения.
5.4. „Съдебна компютърнотехническа експертиза“
Васил Георгиев Тодоров, компютърен специалист.
5.5. „Съдебна строително-техническа експертиза“
Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство (ПГС), лицензиран оценител на
недвижими имоти и на машини и съоръжения.
Веска Вълкова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
лицензиран оценител на недвижими имоти.
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Георги Тодоров Илиев, строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство (ПГС).
Инж. Димитрия Иванова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Донка Иванова Андонова, строителен инженер – пътно и мостово строителство, лицензиран
оценител на недвижими имоти, експерт-оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Илия Запрянов Запрянов, строителен инженер
по водоснабдяване и канализация.
Инж. Румяна Михайлова Видинска, промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Инж. Димитър Илиев Димитров, инженер по
геодезия, фотограметрия и картография.
Стайко Димитров Стайков, геодезия, фотограметрия и картография.
Стефан Георгиев Събев, икономист по строителството; строителен консултант в инвестиционното проектиране; строителен надзорник
в строителния процес; оценител на търговски
предприятия и вземания; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Татяна Ангелова Янева, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Георги Иванов Карабашев, строителен инженер
по транспортно строителство.
Лиляна Василева Вълчева, строителен инженер
по хидротехническо строителство.
Митко Филипов Колев, строителен инженер
по транспортно строителство.
Емил Атанасов Янев, промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Георги Костов Костов, архитектура.
Инж. Валентина Викторова Стойчева, ПГС,
независим оценител на недвижими имоти.
Инж. Антон Димитров Тонев, строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Митко Георгиев Синабов, строителен инженер
по водоснабдяване и канализация, инженер по
противопожарна охрана и техника.
Елисавета Райнова Вакавлиева-Добрева, архитектура, член на Камарата на архитектите в
България.
Златка Любчова Арсова, икономист в строителството.
Наташа Димитрова Петрова, архитектура.
5.6. „Съдебна пожаротехническа експертиза“
Митко Георгиев Синабов, строителен инженер
по водоснабдяване и канализация, инженер по
противопожарна охрана и техника.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Стефан Георгиев Събев, икономист по строителството; професионален бакалавър по разработване на полезни изкопаеми.
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Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники.
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61г. – 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 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Пазарджик, и Административния съд – Пазарджик, към Апелативния
съд – Пловдив, за 2014 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Борис Георгиев Шопов, криминалистика,
графология.
Минко Илиев Първанов, експерт-криминалист,
графолог.
Цанко Спасов Братоев, експерт-криминалист:
почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика.
Георги Борисов Добрев, експерт-криминалист – почерк, техн. изследване на документи,
дактилоскопия, трасология и балистика.
Лу чко Пет ров Врагов, експер т-к риминалист – писмени доказателства.
Николай Стоянов Натов, експерт-криминалист – почерк, техн. изследване на документи,
дактилоскопия, трасология и балистика.
Сашо Павлов Атанасов, графолог.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Димитър Иванов Попов, ортопедия и травматология.
Петко Николов Чолаков, акушер-гинеколог.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ и
идентификация.
Валентин Георгиев Гагов, стоматология.
Димитър Иванов Димитров, хирург.
Атанас Лулчев Ташев, СМЕ – телесни повреди,
СМЕ по писмени данни, СМЕ за телесно здраве.
Борис Петров Шахов, установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза
за индентификация на човек – ДНК.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Емилия Стоянова Калоферова, психолог.
Мартина Георгиева Петкова-Иванова, психолог.
Мая Иванова Коева, психолог.
Владимир Никифоров Дунчев, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Йорданка Василева Спасова, счетоводна отчетност.
Невенка Николова Ролева, икономист-счетоводител.
Даниела Стефанова Щерева, счетоводна отчетност.
Георги Стоянов Василев, счетоводна отчетност.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

Цветана Николова Илиева, икономист, брокер
на недвижими имоти.
Румен Димитров Любенов, счетоводна отчетност.
Михаил Николаев Николов, икономист, счетоводна отчетност.
Румяна Петкова Митева, икономист.
Георги Йосифов Клисуров, счетоводна отчетност.
Иван Асенов Стоянов, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и
вземания.
Стойна Илиева Маринова, икономист.
Анна Райкова Божанова, счетоводна отчетност.
Галя Иванова Площакова, икономист.
Александър Дончев Александров, икономист.
Цветанка Христова Ковачка, икономист, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Нина Георгиева Солдатска-Петрова, счетоводна отчетност.
Румяна Димова Александрова, икономист.
Еленка Георгиева Николова, икономист.
Костадин Темелков Тосков, стоковед.
Георги Стоянов Дамянов, икономист, съдебноикономически експертизи.
Дафинка Ангелова Джурилова, икономист.
Снежана Савова Грозданова, счетоводна отчетност, оценител на земеделски земи.
Любка Георгиева Янева-Таковска, икономист.
Атанас Костадинов Костадинов, счетоводна
отчетност.
Тодор Василев Ушев, счетоводна отчетност.
Зора Кръстева Мацанова, икономист.
Веселина Йорданова Ташева, счетоводна
отчетност.
Лушка Николова Атанасова, съдебносчетоводни експертизи.
Ангел Александров Кацаров, икономист, оценител на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост.
Мария Лукова Игнатова, счетоводна отчетност.
Асен Владимиров Мандаджиев, счетоводна
отчетност.
Димитрийка Александрова Шикирова, стоковед, лицензиран оценител.
Димитър Любенов Бараков, счетоводна отчетност.
Атанас Георгиев Машев, счетоводна отчетност.
Любомир Стоицев Црънчев, счетоводна отчетност.
Златка Благоева Михайлова, счетоводна отчетност.
Надка Петкова Вачкова, оценка на търговски
предприятия и вземания.
Надка Христова Пиронкова, счетоводна отчетност, данъчен експерт.
Милена Миткова Лавчиева, счетоводна отчетност.
Славка Димитрова Петричанска, икономист.
Димитър Илиев Терзиев, икономист, експерт
по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка и продажба на недвижими имоти
и земеделски земи.
Тан я Стоименова Герова, счетоводна отчетност.
София Георгиева Пейчинова, икономист.
Георги Иванов Велков, счетоводна отчетност,
лицензиран оценител.
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Петя Михайлова Иванова, счетоводство и
контрол, експерт – оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Иванов Петров, икономист.
Кунка Ганчова Каменска, икономист, икономика и организация на вътрешната търговия,
международни счетоводни стандарти.
Георги Йорданов Коцев, икономист по транспорта.
Сашка Иванова Дюлгерова, търговия и отчетност в търговията.
Латинка Хараланова Манчорова, счетоводител-икономист.
Ирина Йорданова Петрова, Пазарджик, счетоводно-икономически експертизи.
Васил Константинов Генчев, икономист по
труда, банки и финанси.
Станислав Александров Златанкев, съдебноикономически експертизи – съдебно-стокови.
Лилия Иванова Попова – икономист.
Красимира Спасова Пейчева – финанси.
Войно Стоянов Начев – счетоводство и контрол.
Меглена Йорданова Александрова – счетоводство и контрол.
Нина Тиховна Сендрева – финанси и кредит.
Звездомир Цветков Драгански – съдебно-стокова експертиза.
Анета Тодорова Александрова – икономика и
организация на труда.
Петър Трендафилов Шопов – аграрна икономика.
Стойчо Илиев Кръстев – оценител на недвижими имоти.
Маринка Йорданова Веселинова – агроном,
оценка на земеделски земи и трайни насаждения,
стокова експертиза в селското стопанство – растениевъдство, животновъдство, аграрна икономика.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Слави Тодоров Иванов, водно строителство.
Димитър Иванов Димитров, минен инженер,
геодезия, проектант.
Гинка Иванова Белева – оценка на недвижими
имоти, строителен техник, ВИК.
Вергиния Василева Иванова-Вълкова, строителен инженер, ХМС, оценител на недвижими
имоти.
Христо Иванов Шондев, машинен инженер.
Стоян Колев Вълков, машинен инженер, експлоатация и поддържане на автомобили, оценка
на машини, съоръжения и на оборотни и дълготрайни активи.
Красимир Ангелов Муртов, машинен инженер,
технология на металите и металообработваща
техника.
Борислав Здравков Генов, архитектура и строителство, експерт-оценител на недвижими имоти.
Галина Стефанова Пеева, инженер-земеустроител, кадастър и регулация по ЗСПЗЗ, ЗУТ,
ЗКИР, ЗНО, архитектура, строителство.
Илия Делчев Тухчиев, геодезия и картография.
Славка Григорова Бурова, геодезия, кадастър
и регулация по ЗСПЗЗ, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Стела Янкова Павлова, промишлено и гражданско строителство.
Стоянка Янкова Тодорова, строителство и
регулация по ЗОСОИ, оценител на недвижими
имоти.
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Христина Иванова Коцева, геодезия, фотограметрия и картография.
Йордан Димитров Гаджев, геодезия, фотограметрия, картография, кадастър, експерт-оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
Георги Петров Трендафилов, хидрогеология
и инженерна геология.
Лиляна Георгиева Морунова, геодезия и картография.
Костадин Димитров Милов, експлоатация на
жп транспорт.
Тодор Делков Кошлу ков, ст роителство и
архитектура – техник, експерт-оценител на недвижими имоти.
Иванка Иванова Шулева, строителен техник,
експерт-оценител на недвижими имоти.
Васил Илиев Маджаров, машинен инженер,
ДВГ, оценител машини и съоръжения.
Маргарита А лександрова Стоянова, електроинженер, оценки на машини, оборудване и
съоръжения.
Стефко Николаев Мирчев, безопасност на
движението по пътищата, автоексперт, оценител
машини и съоръжения, активи.
Вера Атанасова Клисурска, строителство и
архитектура, оценка на недвижими имоти.
Атанас А нгелов Димчев, автотехническ и
експертизи, електротехника, експерт оценител
на инвестиционен проект.
Александър Благов Терзов, машиностроене.
Тодор Маринов Арнаудов, военен инженер
по експлоатация и ремонт на автотранспортна
техника и технология.
Виктория Якова Петрова, електронна техника
и автоматика, финанси, оценка на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения.
Павел Николов Захов, строителство и архитектура.
Георги Костадинов Кръстев, инженер промишлено и гражданско строителство с лицензи
за оценка на недвижими имоти и оценка на
машини и съоръжения.
Йордан Георгиев Левичаров, Пазард ж ик,
техник по строителство и архитектура, оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
Николай Ангелов Лупов, архитектура и строителство, оценител на недвижими имоти.
Благовеста Христова Ковачка, експерт-оценител на машини и съоръжения, електроинженер,
електронноизмервателна техника, контролноизмервателни прибори и автоматика, енергетик
КИП и А, организатор по ремонта.
Веска Стоянова Иванова, архитектура и строителство, експерт-оценител на недвижими имоти.
Даниела Лазарова Генова, технология на машиностроене и уредостроене, експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител.
Васил Димитров Фотев, автомобилен транспорт – трактори и кари, автоексперт-оценител,
оценка на техническо състояние на автомобилите, председател на комисия за извършване на
годишни технически прегледи.
Васил Николов Милев, ДВГ, транспорт, оценка на машини и съоръжения, автотехническа
експертиза.
Васил Пенчев Пенчев, транспортна техника
и технологии, автомобилна техника.
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Цветанка Христова Ковачка, електроинженер,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електротехническата и електронната промишленост.
Симеон Костадинов Георгиев, транспорт, машини и техника, автоексперт-оценител.
Борис Георгиев Шопов, автоексперт, оценка
на недвижими имоти.
Здравко Петров Станков, инженер автотехнически, строителни и пътни машини, лиценз
оценка на машини и съоръжения на Агенцията
за приватизация.
Иван Георгиев Пачеръзов, автоексперт.
Иван Асенов Стоянов, инженер промишлено и
гражданско строителство, оценка на миноритарни и мажоритарни пакети от дялове и акции от
капитала на предприятие, оценка на капитала на
цяло предприятие, оценка на недвижими имоти.
Пенка Василева Василева, строителен инженер ВиК, лицензиран оценител на недвижими
имоти, ЗОСОИ.
Елена Павлова Терзиева, магистър архитект.
Д-р Ивко Пенков Иванов, фрагтография, металография, микроскопия, фрагтодиагностика.
Емил Станоев Михов, строителен техник – геодезия и картография.
Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик.
Надка Петкова Вачкова, инженерно-технически експертизи – оценка на недвижими имоти.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Дафинка Ангелова Джурилова, строителство,
оценка на недвижими имоти.
Петя Михайлова Иванова – инженер ПГС
конструкции.
Георги Георгиев Костов, автоексперт и жп
транспорт.
Ивайло Стоилов Пеев, проектант.
Антон Димитров Тонев, съдебни инженернотехнически експертизи, инженерно-технологична,
строително-техническа експертиза.
Тенчо Петров Димов, автоматизация на производството и управлението.
Любомир Димитров Велинов, архитектура и
строителство.
Станислав Александров Златанкев, съдебни
инженерно-технически експертизи, автотехнически и технологични експертизи.
Петко Благов Мурджев – строителен инженер,
хидромелиоративно строителство.
Петър Петров Карабойчев, инженер ПГС – технология на строителството.
Гайтана Стоянова Димитракова – техник по
строителство и архитектура.
Методи Найчев Консулов – инженер радиоелектроника, електронни системи за контрол и
управление.
Звездоми р Цвет ков Драганск и – съдебна
инженерно-техническа експертиза и съдебна
инженерно-технологична експертиза.
Петър Трендафилов Шопов – специалист соф
туерна технология.
Стойчо Илиев Кръстев – специалист инженер,
геодезия, строителство и архитектура, геодезия,
фотограметрия и картография.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Марияна Петрова Колева, екология и опазване
на околната среда.
Иван Луканов Иванов, ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология.
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7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик,
каучук, пластмаси, органичен синтез и багрила.
Ради Христов Ганев, инженер-химик, инженер
по боеприпаси и химия на взривните вещества,
техника и технология на взривните работи.
Стоян Николов Грозданов, инженер-химик,
химия, бедствия и аварии, екология, техника на
каучука и пластмаси.
Десислава Здравкова Александрова, историк,
археология – антични и средновековни находки,
археологични движими паметници на културата.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Васил Владимиров Секулов, агроном.
Цветанка Тодорова Ценова, агроном лозароградинар.
Миладин Костадинов Ядков, ветеринарен
лекар.
Иван Петров Иванов, горско стопанство.
Георги Костадинов Овчаров, инженер по горско
стопанство, оценител.
Георги Радославов Георгиев, горско стопанство.
Георги Господинов Делиев, инженер по горско
стопанство.
Илия Димитров Гончев, инженер по горско
стопанство, лесовъд.
Минчо Георгиев Ценов, зооинженер-животновъд.
Снежана Савова Грозданова, агроном-полевъд.
Д-р Илия Николаев Хрисчев,ветеринарен
лекар – съдебни ветеринарномедицински експертизи.
Васил Константинов Генчев, агроном.
Валентина Тодорова Тончева – доктор ветеринарна медицина, инспекция и контрол на биологични ферми и селскостопански преработващи
предприятия в съответствие със стандартите на
биологичното земеделие.
Маринка Йорданова Веселинова – съдебни
селскостопански експертизи, агротехнически експертизи, независим оценител на земеделски земи
и трайни насаждения, агроном лозаро-градинар.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Пенка Петрова Николова, история, оценка
на исторически предмети, икони, нумизматика,
антиквариат, скъпоценни камъни и др. произведения на изкуството.
Стоилка Георгиева Игнатова, история, оценка
на исторически предмети, икони, нумизматика,
антиквариат, скъпоценни камъни и др. произведения на изкуството.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Милан Димитров Геров, учител по практика – дървообработване, мебелист.
Йорданка Николова Кацарова, английска
филология, лингвистика и превод.
106
61в. – 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 ЗСВ за съдебен район
на Окръжния съд – Пловдив, към Апелативния
съд – Пловдив, за 2014 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Ангел Начев Калайджиев – криминалистични
експертизи.
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Валентин Тодоров Кирков – криминалистични
експертизи.
Васко Пет ров Божев – дак тилоскопични,
криминалистически експертизи.
Веселин Атанасов Бакалов – трасологични
експертизи.
Генадий Раднев Коев – дактилоскопични,
криминалистични експертизи.
Георги Костадинов Мандов – химични, криминалистични експертизи.
Георги Филипов Маровски – дактилоскопични, криминалистични експертизи.
Димитър Георгиев Кордев – дактилоскопични,
криминалистични експертизи.
Димитър Запрянов Димитров – експертиза
на веществени доказателства, криминалистични
експертизи.
Емил Тинков Чалмов – почеркови, техн. изсл.
на док., криминалистични експертизи.
Здравко Любенов Лазаров – дактилоскопични,
криминалистични експертизи.
Иван Добрев Ганчев – всички видове криминалистични експертизи.
Иван Евгениев Александров – криминалистични експертизи, съдебно-балистични експертизи.
Иван Крумов Димитров – дактилоскопични,
криминалистични експертизи.
Иван Тодоров Драгнев – криминалистични
експертизи.
Ивко Пенков Иванов – фрактодиагностични
и металографически – трасологични експертизи,
графологически дефектоскопски експертизи.
Иво Бончев Чолаков – почеркови, техн. изсл.
на док., криминалистични експертизи.
Илия Георгиев Ангелинов – всички видове
криминалистични експертизи.
Йовко Георгиев Зенков – криминалистични
експертизи.
Йордан Павлов Иванов – дактилоскопични,
криминалистични експертизи.
Кирил Петров Стоянов – криминалистични
експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.
Кръстьо Георгиев Гаджев – графолог, криминалистични експертизи, техн. изследване на
документи.
Мариана Николова Николова – криминалистични експертизи.
Марин Богданов Тарев – боеприпаси.
Марин Иванов Кръстанов – криминалистични
експертизи.
Мария Стефанова Тимова – дактилоскопични
експертизи.
Милена Йорданова Стойчева – химични, криминалистични експертизи.
Мирослав Димитров Саханджиев – почеркови,
техн. изсл. на док., криминалистични експертизи.
Неделчо Атанасов Шопов – дактилоскопични
експертизи.
Неофит Неофитов Крумов – дактилоскопични,
криминалистични експертизи.
Никола Георгиев Гинов – криминалистични
експертизи.
Николай Георгиев Костадинов – експертиза
на веществени доказателства, криминалистични
експертизи.
Николай Илиев Козумов – трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.
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Николай Стоянов Балевски – криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи.
Пенчо Иванов Кирилов – химични, криминалистични експертизи.
Пеньо Николов Пенев – боеприпаси.
Петко Костадинов Ламбрев – дактилоскопични, криминалистични експертизи.
Петър Йозов Изевков – криминалистични
експертизи.
Петър Йорданов Стоянов – трасологични,
балистични, криминалистични експертизи.
Петър Лалев Муратев – трасологични експертизи.
Пламен Петров Каназирев – криминалистични експертизи.
Росен Георгиев Генчев – криминалистични
експертизи.
Сава Ангелов Симеонов – почеркови, техн.
изсл. на док., криминалистични експертизи на
писмени доказателства, почеркови, техн. изсл.
на док.
Сашо Павлов Атанасов – криминалистични
експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи.
Станимир Георгиев Добревски – криминалистични експертизи.
Стоимен Георгиев Георгиев – трасологични,
балистични, криминалистични експертизи.
Стойко Росенов Вранчев – дактилоскопични,
криминалистически експертизи.
Стоян Илиев Бонев – химични, криминалистични експертизи.
Христо Николов Николов – трасологични
експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Асен Николаев Атанасов – вътрешни болести
и кардиология; съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек.
Атанаска Точева Атанасова – съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; по писмени
данни.
Бенямин Леон Анави – патологоанатомия;
съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Борис Христов Пеев – съдебномедицинска
експертиза на труп; на телесни повреди; за установяване на родителски произход.
Борис Петров Шахов – спец. молекулярна
биология, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.
Венцислав Александров Бояджиев – пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Грозданка Куртева Иванова – пневмология и
фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход.
Димитър Атанасов Мурджев – пневмология
и фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве.
Елена Димитрова Дякова – кожни и венерически болести.
Емил Николов Бъчваров – експертиза на
труп, телесни повреди, идентификация на човек,
експертиза на телесно здраве.
Здравка Христева Ненчева – съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; по писмени
данни.
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Ива Маркова Маркова – съдебна медицина.
Иван Димитров Дойчинов – съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Иван Христов Даскалов – съдебномедицинска
експертиза на труп; на телесни повреди.
Илия Ангелов Аролски – вътрешни болести
и професионални заболявания.
Йовко Минчев Шишков – съдебномедицинска
експертиза на труп; на телесни повреди.
Лена Иванова Павлова – вътрешни болести;
професионални заболявания.
Марин Костадинов Балтов – съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Мария Георгиева Кумчева – съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно
здраве.
Мая Иванова Кичева – специалист по молекулярна биология, съдебномедицински експертиза
за установяване на родителски произход и медицинска експертиза за идентификация на човека.
Милена Панайотова Петкова – кожни и венерически болести.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист по
молекулярна биология, медицинска експертиза
за установяване на родителски произход, експертиза за идентификация на човек, при която се
налага използване на ДНК (генетичен) анализ
със съвременни молекулярнобиологични техники.
Петкана Добрева Здравчева – вътрешни болести.
Саша А лександрова Запрянова – съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за
телесно здраве.
Светлозар Спасов Спасов – съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Тодор Стоянов Добрев – съдебномедицинска
експертиза на труп; на телесни повреди.
Филип Филипов Нухов – кожни и венерически болести.
Янко Тодоров Илиев – съдебномедицинска
експертиза по писмени данни; за телесно здраве;
клинична токсикология и вътрешни болести.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Александра Янчева Димова – психолог, експертиза на психично здраве.
Ангел Добринов Ангелов – маг. по психология,
съдебнопсихологична експертиза.
Величка Събева Петрова – психология.
Владимир Петров Кръстев – съдебнопсихиатрична и съдебнопсихологичнаекспертиза.
Даниела Атанасова Ковачева – съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Елена Михайлова Иванова-Генова – съдебно
психиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Ек ат ери на И ва нова Ви т кова – пси холог,
психолог в областта на възрастовата и фамилна
психология.
Людмила Борисова Шекерева – съдебнопсихологична експертиза.
Магдалена Асенова Анастасова – психология.
Маргарита Панова Панова – съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
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Мариана Георгиева Господинова – съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Мария Даткова Гърбучкова – психиатрия.
Мими Михайлова Тошева-Мазнева – психология.
Надежда Христова Порязова – съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Николай А нгелов Шишков – пси хологи я,
приложна психология на детската престъпност.
Олга Валентиновна Димитрова – съдебнопсихологична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Пламен Ангелов Цоков – психология.
Радка Василева Топалова – съдебна психиатрия
и съдебна психология, психиатрични експертизи.
Райна Цветкова Димитрова – психиатрия.
Теменужка Метева Рангелова – съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Тинка Иванова Начева – съдебнопсихиатрична
експертиза; психолого-психиатрична експертиза;
експертиза на психичното състояние по писмени
данни.
Юри Любенов Калоянов – психиатрия.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Аксел Яворов Буков – счетоводство и контрол,
съдебносчетоводни експертизи.
Александра Николова Маринова – стокознание, стоковед-оценител.
Ана Александрова Скерлетова – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Ана Дончева Желязкова – икономист-счетоводител.
Ангел Димитров Гъров – съдебносчетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Андрей Бонев Дочев – счетоводство и контрол,
съдебно-икономически експертизи.
Анелия Желязкова Спиртова – съдебносчетоводна експертиза.
Анна Ангелова Цветанова – икономист-счетоводител, съдебно-икономически, съдебносчетоводни експертизи.
Анна А нтонова Карамелова – икономика,
съдебносчетоводна, финансово-икономическа и
стокова експертиза.
Анна Георгиева Славова – икон. на вътр.
търговия и реклама, съдебносчетоводна и финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Анна Сергеевна Лозанова – финанси и кредит.
Антония Генчева Гешева – счетоводство и
контрол, счетоводни експертизи.
Блага Романова Димит рова – счетоводни
експертизи.
Бла г ой И ва нов Порязов – и коном ис т по
вътрешна търговия, съдебно-икономически и
финансово-икономически, стокови експертизи.
Богдан Павлов Траков – счетоводна отчетност,
съдебносчетоводни и съдебно-икономическ и
експертизи.
Борис Владимиров Арнаудов – макроикономика, съдебно-икономически, съдебносчетоводни
експертизи.
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Валентин Иванов Иванов – счетоводна отчетност.
Валентина Методиева Шиева – съдебносчетоводна експертиза и съдебна фининансово-икономическа експертиза.
Валентина Христова Баненкина – съдебно
счетоводна експертиза и съдебна финансовоикономическа експертиза.
Вангел Янев Биков – застрахователно дело,
съдебносчетоводни и финансово-икономически
експертизи.
Ваня Ченкова Смокова – счетоводна отчетност, съдебносчетоводна и финансово-икономическа експертиза.
Василка Велева Рабаджийска – ИУС, съдебно
счетоводна и финансово-икономическа експертиза.
Велика Георгиева Палевска – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Велина Цветкова Узунова – съдебносчетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Величка Петкова Йорданова – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Величка Цончева Бояджиева – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Вене та Йорда нова Богда нова – ОПОИИ,
съдебносчетоводни, финансово-икономически и
съдебно-стокова експертиза.
Венета Петрова Томова – съдебносчетоводна
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза, с разрешение за достъп до КИ „СС“.
Вера Андреева Гавраилова – съдебносчетоводна експертиза.
Весела Иванова Добрева – съдебносчетоводна
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Весела Иванова Колева – счетоводство и контрол; счетоводство на финансовите предприятия;
международни икономически отношения.
Весела Стоянова Казашка – счетоводство и
контрол.
Веселина Коцева Пейчинова – счетоводна
отчетност, съдебно-икономически, съдебносчетоводни експертизи.
Веселка Георгиева Иванова – корпоративни
финанси.
Веска Василева Григорова – счетоводство и
контрол.
Виолета Стоянова Кокова – съдебносчетоводна
експертиза.
Върбинка Николова Рогова – икономика – бизнес администрация; счетоводство и контрол.
Вяра Ганева Минева – икономист-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза.
Гавраил Димитров Фалков – счетоводна отчетност.
Георги Атанасов Хаджийски – съдебносчетоводна експертиза.
Георги Колев Петров – икон. финансист, финансово-икономическа експертиза, одитиране.
Георги Колев Траков – счетоводни експертизи
и финансови анализи.
Георги Николаев Мумджиев – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
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Данчо Тодоров Коруев – счетоводство и контрол, съдебно-икономически експертизи.
Диана Георг иева Дам янова – счет оводна
отчетност, съдебносчетоводна и финансово икономическа експертиза.
Димитрийка Александрова Шикирова – стоковед.
Димитринка Вълкова Беевска – съдебносчетоводна експертиза.
Димитър Ангелов Лулчев – счетоводна отчетност.
Димитър Георгиев Гаджуров – съдебносчетоводна експертиза и съдебно-стокова експертиза.
Димитър Георгиев Димитров – съдебносчетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Димитър Георгиев Йорданов – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Димитър Крумов Стоилов – счетоводна отчетност, съдебносчетоводни, финансово-икономически експертизи.
Д и м и т ър Лазаров Н и колов – сче т овод на
отчетност, съдебносчетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Димитър Стойчев Хаджиев – съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Димка Петрова Казанджиева – икономика и
организация на вътрешната търговия, съдебно
счетоводни и финансово-икономическа експертиза.
Доброслава Желязкова Сидерова – съдебно
счетоводна експертиза.
Донка Иванова Петрова – експерт-счетоводител.
Донка Иванова Стойчева – съдебно-икономически експертизи.
Дора Димитрова Чипилова – счетоводство и
контрол.
Дора Любенова Гърчева – счетоводство и
контрол, съдебносчетоводни, съдебни финансово-икономически експертизи, финанси и кредит,
съдебно-стокови експертизи.
Дочка Петкова Георгиева – счетоводна отчетност.
Екатерина Владимирова Маврудиева – счетоводство и контрол, финансов анализ и контрол,
счетоводни експертизи.
Екатерина Стоянова Христова – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Елена Петрова Шишкова – счетоводна отчетност, съдебно- счетоводна, финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Елена Тодорова Диварова – счетоводство и
контрол.
Ели Петрова Иванова – счетоводство и контрол, съдебносчетоводни експертизи.
Елисавета Любомирова Гайдарова – макроикономика, съдебносчетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Жана Петрова Величкова – икономика; планиране и отчетност на промишлеността и строителството.
Жечка Пенева Милчева – съдебносчетоводна
експертиза.
Златка Илиева Николова – счетоводство и
контрол, съдебно-икономически експертизи – счетоводство и контрол.
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Злат ка Янева Минкова – счетоводи тел и
икономист, съдебно-икономически експертизи.
Ива Георгиева Ангелова – счетоводство и
контрол.
Иван Григоров Петрунов – счетоводство и
контрол, съдебно-икономически и съдебносчетоводни експертизи.
Иван Тодоров Демерджиев – икономист-счетоводител, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения.
Иван Тодоров Станчев – икономика на интелектуалната собственост, икономически експертизи, без счетоводни експертизи.
Иванка Ангелова Христева – икономист-счетоводител, съдебно-икономически експертизи.
Иванка Стоева Генова – съдебносчетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Илина Георгиева Йоткова – маг. финанси,
съдебносчетоводна, финансово-икономическа и
стокова експертиза.
Илия Георгиев Ценов – финанси и кредит,
съдебносчетоводна, съдебна финансово-икономическа, съдебно-стокова експертиза.
Илия Иванов Попов – икономика на строителството, съдебносчетоводни експертизи в отрасъл
„Строителство“.
Илия Петров Тонов – счетоводство и анализ,
съдебносчетоводна експертиза.
Илияна Илиева Иванова – счетоводство и
контрол, съдебносчетоводни експертизи.
Ирина Николаева Стоянова – икономика и
управление на индустрията; макроикономика.
Йордан Василев Кондов – организация на
производство и управление в промишлеността,
съдебно-икономически експертизи, оценка на
недвижими имоти, на търговските предприятия
и вземания, земеделски земи; съдебно-стокови
експертизи.
Йорданка Петрова Павлова – съдебносчетоводна експертиза.
Камелия Николова Николова – съдебносчетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.
К амен К аменов Пех ливанов – ст опанско
управление, съдебно-икономически експертизи.
Карамфил Атанасов Ричев – съдебна финансово-икономическа експертиза.
Катя Аргирова Костова – съдебносчетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Катя Иванова Димитрова – икономика на
вътрешната търговия.
Катя Лазарова Джонова – икономист-счетоводител, бюджетно счетоводство, икономика
и управление на строителството, счетоводство
и контрол, съдебно-икономическа и съдебно
счетоводство.
Кета Ангелова Дечева – стокознание, съдебноикономически, финансово-икономически, съдебно-стокови експертизи, с достъп до КИ – „Строго
секретно“.
Кети Стефанова Найденова – счетоводство и
контрол, съдебносчетоводни експертизи.
Кина Кръстева Иванова – съдебносчетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Константин Делов Писков – доктор по икономика, съдебно-икономически експертизи.
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Лилия Младенова Миланова – счетоводство
и контрол, съдебносчетоводна, финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Лиляна Йорданова Христева – икономика и
мениджмънт – стоково-оценъчни експертизи.
Любомир Алексиев Баталов – съдебно-икономически експертизи.
Любомир Цветков Йотов – международни
икономически отношения; митническа и външнотърговска дейност; митнически режими и
процедури; митнически информационни системи,
вътреобщностни доставки и Интрастат.
Людмила Ангелова Арменова – икономист,
счетоводна и финансова дейност.
Маргарита Ангелова Апостолова – съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Маргарита Георгиева Бойкова – финансово-кредитно застраховане, съдебна финансоваикономическа експертиза, съдебносчетоводна и
осигурителна експертиза.
Маргарита Илиева Топузова – счетоводство
и контрол.
Мариана Георгиева Аргирова – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Марин Ивелинов Бъчваров – икономика и
предприемачество, съдебносчетоводна, финансово-икономическа, стокова експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова – съдебностокова експертиза.
Мария Ангелова Димитрова – счетоводство
и контрол, съдебносчетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Ангелова Христова – статистика; корпоративни финанси.
Мария Георгиева Атанасова – счетоводна отчетност, съдебносчетоводни експертизи.
Мария Георгиева Вълчева – счетоводство,
съдебносчетоводни експертизи.
Мария Димитрова Ганашева – счетоводство
и контрол, съдебносчетоводни и съдебно-икономически експертизи.
Мария Жорес Димова – съдебносчетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мария Иванова Деянова – счетоводна отчетност, съдебно-икономически, съдебносчетоводни
експертизи.
Мария Иванова Тончева-Чочева – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мария Кръстева Божилова – финанси.
Мари я Па влова Г юрова – и коном и к а на
строителството, съдебносчетоводни и финансовоикономически експертизи.
Мария Рашкова Шопова – съдебносчетоводна
експертиза.
Мария Христова Мърхова – маркетинг и мениджмънт, съдебносчетоводни и икономически
експертизи.
Мари яна Атанасова Цветилова – съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Марияна Желязкова Трендафилова – икономика на вътрешната търговия.
Марияна Пенчева Пенчева – икономика и
управление на промишлено предприятие.
Мартин Радославов Райчев – съдебносчетоводна експертиза.
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Мая Матеева Колева – политикономия, съдебносчетоводни и съдебни финансово-икономически
експертизи.
Миглена Евгениева Атанасова – икономика и
управление на индустрията, съдебносчетоводен
експерт.
Милка Енчева Енева – съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Мима Петрова Мирчева – съдебносчетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Михаела Йорданова Абаджиева – счетоводни
експертизи.
Надка Илиева Гюзелева – съдебносчетоводни
експертизи.
Надка Колева Цинигарова – счетоводство и
контрол; оценки на недвижими имоти и търговски предприятия.
Наталия Бориславова Петрова – икономика
на транспорта; организация и управление на
производството в транспорта.
Недялка Георгиева Герджикова – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Нелияна Илиева Иванова – счетоводство и
анализ, съдебно-икономически експертизи.
Ненка Пенчева Пирянкова – финанси.
Нен чо Пет ров Лазаров – счет оводст во и
контрол.
Николай Митков Николов – икономист-финансист, съдебно-стокова, съдебни финансовоикономически експертизи.
Николай Михайлов Груев – съдебносчетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Николай Рангелов Кънчев – съдебносчетоводна експертиза.
Николай Стефанов Ненков – счетоводна отчетност.
Николай Юриев Андонов – счетоводство и
контрол, съдебносчетоводни експертизи.
Николинка Енева Имандиева – счетоводна
отчетност, съдебно- икономически, съдебносчетоводни експертизи.
Нина Димитрова Атанасова – съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Огнян Тодоров Кънчев – икономика и управление на промишленото производство.
Пенка Ганчева Петрова – експерт-счетоводител.
Пенка Димитрова Дженкова – счетоводство
и контрол.
Пенка Стоянова Младенова – счетоводство и
контрол, съдебносчетоводна и финансово-икономическа експертиза.
Пенка Танова Иванова – икономист-счетоводител, съдебно-икономически експертизи.
Петко Динчев Тороманов – съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза; маркетингови проучвания и пазарна
политика, оценка на нематериални дълготрайни
активи.
Петърчо Велизаров Миков – счетоводни и
финансово-ценови експертизи, финансово-ценови
експертизи.
Петя Величкова Койнова – съдебносчетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
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Петя Георгиева Манева – счетоводство и
контрол, счетоводна, финансово-икономическа
и стокова експертиза.
Петя Добрева Налбантова – аграрна икономика.
Пламен Николов Краевски – стоково-оценъчни експертизи.
Пламен Петров Пешлеевски – съдебносчетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Радко Стоянов Калапанков – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Роза Стефанова Анастасова – счетоводство и
контрол, съдебносчетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Росица Николова Генчева – финансово право,
счетоводна отчетност, съдебно-икономически,
финансово-икономически, съдебно-стокови експертизи.
Росица Руменова Димитрова – счетоводство
и контрол, съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи.
Румен Минков Минков – свободна професия – консултатнт, съдебносчетоводни, финансово-икономически, стопанско управление.
Румяна Тодорова Бъчварова – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Светлана Илиева Геренска – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Светослав Юлиев Славов – икономика и организация на труда.
Слави Радуилов Николов – съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; транспортно-икономически експертизи.
Станимира Петрова Сакутска – съдебно-стокова експертиза; съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Станимира Стефанова Дачева – съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стефанка Атанасова Балканджиева – счетоводна отчетност.
Стоилка Делова Танчева – съдебно-стокова
експертиза.
Стоян Димитров Кичуков – съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Стоянка Димитрова Топурова – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Таня Петрова Шопова – счетоводство и контрол, съдебносчетоводни експертизи.
Таня Стоянова Бачовска – съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Таня Стоянова Костова – съдебносчетоводна
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Теменужка Огнянова Балабосова – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Тенчо Петков Стоев – национална сигурност
и отбрана, съдебносчетоводни, финансосово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Теньо Николов Манолов – счетоводство и
контрол, съдебносчетоводни, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокова експертиза.
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Тодор Ставрев Балджияйски – счетоводна
отчетност, финансово-икономически експертизи.
Тодора Тодорова Христова – икономика на
търговията – средно образование, съдебносчетоводни експертизи.
Тошко Стоилов Райчев – съдебносчетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Христина Василева Димитрова – счетоводство
и контрол, съдебносчетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Цветанка Атанасова Тотова – счетоводна
отчетност, съдебносчетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Цветанка Йорданова Добрева – счетоводство
и контрол, съдебносчетоводни, съдебни финансово-икономически, съдебно-стокова експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев – съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза., оценки на: недвижими имоти, машини
и съоръжения, земеделски земи и подобренията
върху тях.
Юлия Здравкова Христева – счетоводство и
контрол, съдебносчетоводни експертизи.
Янко Ангелов Митринжаков – организация на
производството и управление на промишлеността,
съдебносчетоводни експертизи.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Агон Крикор Карагьозов – земеустройство,
съдебни строителнотехнически експертизи, кадастър, регулации.
Александър Иванов Червеняков – геодезия,
фотограметрия и картография, инженерно-технически експертизи.
Ана Аристиева Корбетова – оценка на стопанско имущество.
Ана Петрова Гинева – техник по геодезия и
картография, инженерно-технически експертизи.
Ана Савова Зайкова – съдебна строителнотехническа експертиза; оценител на недвижими
имоти.
Ангел Василев Първанов – съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа;
инженерно-технологична експертиза.
Ангел Петров Петров – строителен инженер,
строителнотехнически еспертизи.
Анета Спирова Тодорова – съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза.
А н т оа нета Ива нова Д женева – арх и т ек т,
съдебносчетоводна, финансово-икономическа и
стокова експертиза.
Антон Димитров Тонев – съдебна инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична;
строителнотехническа експертиза; оценки на
недвижими имоти, строителен надзор, инвеститорски контрол, тех. ръководство на строежи,
ценообразуване в строителството, обследване
енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Антон Тенев Нончев – инженер по промишлено и гражданско строителство, строителнотехническа експертиза, оценки на строителни
обекти и имоти.
Атанас Иванов Ангелов – строителен инженер.
Атанас Петров Арапов – съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза.
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Белчо Минчев Георгиев – геодезия, фотограметрия и картография, инженерно-техническа,
строителнотехническа, земеразделяне, приложната геодезия, кадастъра.
Бина Иванова Калчева-Христова – архитект,
съдебна инженерно-техническа и строителнотехническа експертиза.
Блага Романова Димитрова – оценки на недвижими имоти.
Борис Владимиров Арнаудов – електротехника, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Борис Кирилов Гиздаков – оценител на недвижими имоти.
Боряна Константинова Неделчева – оценка
на недвижими имоти.
Валентин Ивайлов Стоянов – електроинженер,
ел. снабдяване на промишлени предприятия.
Ванюх Ставрев Пеев – промишлена топлотехника, топлотехника.
Ваня Георгиева Ризова – оценител на недвижими имоти.
Васил Анатолиев Герасимов – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Васил Василев Папучаров – строителство на
сгради и съоръжения, инженерно-технически
експертизи, строителнотехнически експертизи.
Васил Иванов Шарков – инженерна топлотехника, съдебна инженерно-техническа – маш.
инж. по топлотехника, енергийна ефективност.
Васил Николов Узунов – експертизи по управление на недвижими имоти, изготвяне на
експертни оценки на недвижими имоти.
Василка Тенева Станева – инженер-геодезист,
съдебна инженерно-техническа експертиза; оценител на недвиживи имоти и земеделски земи.
Вела Ботева Именова – съдебна строителнотехническа експертиза; оценител на недвижими
имоти.
Величка Василева Христозова – съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза; оценки на недвижими
имоти, цени и ценообразуване в строителството.
Величка Георгиева Кушева – съдебна строителнотехническа експертиза; оценител на недвижими имоти.
Величко Тодоров Колев – авиационна техника.
Венцислав Борисов Ненов – съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; пазарни оценки на движимо
имущество.
Веса Костадинова Ризова – съдебна строителнотехническа експертиза; оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, определяне на наеми.
Весела Иванова Колева – технология на металите и металообработваща техника.
Веселин Янков Хаджиев – инженер по озеленяване.
Веселина Борисова Запрянова – съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; оценки на материални активи,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Виолета Михайлова Русинова-Калчева – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Виолета Николова Кумчева – съдебна инженерно-техническа, геодезия и картография,
строителнотехническа експертиза.
Виолета Тодорова Хаджиева – ПГС, инженерно-техническа, инженерно-технологична и
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строителнотехническа, цени и ценообразуване
в строителството, оценка на недвижими имоти.
Владислав Георгиев Самоходов – съдебни
автотехнически експертизи при ПТП, оценки
на автомобили, кари и щети по тях, инженер
верижни и колесни машини – машинен инженер,
автомобилен транспорт.
Гаврил Георгиев Костов – съдебна автотехническа експертиза.
Галина Ангелова Драголова – съдебна строително-техническа експертиза, оценка на предприятия.
Галина Тодорова Бакалска – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Георги Асенов Стоименов – ДВГ, инженерно-технологична, техническа, автотехническа
експертиза.
Георги Атанасов Генчев – съдебна инженернотехническа експертиза; автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Георги Боянов Попов – ДВГ, автотехнически
и технически експертизи.
Георги Василев Чобанов – съдебна автотехническа експертиза.
Георги Гаврилов Костов – съдебна автотехническа експертиза.
Георги Иванов Генов – съдебна автотехническа експертиза; оценки на строително-монтажни
машини, автомобили и съоръжения.
Георги Николов Камбуров – земеустройство,
оценка на земеделски земи и недвижими имоти.
Георги Николов Разслабенов – геодезия, фотограметрия и картография, кадастрално-регулационни, земеразделителни, гороразделителни
и всички свързани с геодезията.
Георги Христозов Христозов – геодезия, фотограметрия и картография, оценки на недвижими
имоти, определяне наемни цени за тях.
Гергана Иванова Кривошапкова – съдебна
строителнотехническа експертиза, транспортно
пътно строителство, проектиране на улици, пътища, транспортни планове.
Гри г ор Н и колов С у ба шев – д ви гат ел и с
вътрешно горене, автотехнически експертизи.
Даниела Ангелова Брущилска – оценка на
недвижими имоти.
Дело Спасов Спасов – автотехнически експертизи.
Деян Атанасов Гогалчев – геодезически експертизи и по ЗСПЗЗ.
Диляна Недялкова Танева – съдебна строителнотехническа експертиза; оценки на недвижими
имоти.
Димитрийка Иванова Маринова – съдебна
строителнотехническа експертиза; оценител на
недвижими имоти.
Димитър Ангелов Вълчев – строителство и
архитектура, строителнотехническа експертиза.
Димитър Бонев Димитров – инженерно-технически експертизи на ракетноартилерийско
въоръжение.
Димитър Ботев Спасов – макроикономика,
оценител на недвижими имоти.
Димитър Делков Димитров – инженер – ДВГ,
съдебни инженерно-технически, съдебни автотехнически експертизи.
Д и м и т ър Желев Д и м и т ров – експер т изи
за изготвяне на пазарни оценки на дв. вещи и
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недвижими имоти, експертизи за изготвяне на
пазарни оценки на недвижими имоти.
Димитър Петков Калеков – икономика и организация на строителство, строителнотехнически
експертизи.
Димитър Спасов Колчев – геодезия, фотограметрия и картография, инженерно-технически
експертизи.
Димитър Стойчев Хаджиев – съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа
експертиза; строителнотехническа експертиза.
Димитър Тодоров Бришимов – противопожарна техника и безопасност, специалист В и К.
Димитър Тодоров Димитров – изчислителна
техника и информационни технологии, приложна
математика, компютърнотехническа експертиза.
Диньо Славов Караславов – съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа
експертиза; оценки на недвижими имоти.
Диян Георгиев Стойчев – стротилество на
сгради и съоръжения, инженерно-техническа,
строителнотехническа експертиза.
Евгени я Димитрова Лозанова – ин женерземеустроител, съдебни строителнотехнически
експертизи, кадастър, регулации и вертикално
планиране, строителен контрол, благоустрояване
и екология.
Евгения Кирилова Попова-Петкова – съдебна
инженерно-техническа експертиза, електроснабдяване и електрообзавеждане.
Евелина Ценова Панчева – организация на
производството и управление на промишлеността.
Елена Ангелова Ковачева – промишлено и
гражданско строителство.
Елена Георгиева Дими т рова – геодезистоценител.
Елена Йорданова Георгиева – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи; екология – експерт битови отпадъци, биоразнообразие,
производствено опасни отпадъци.
Емилия Василева Шидерова – геодезия, картография и кадастър.
Желязка Петрова Заркова – лозаро-градинарство, оценка на земеделска земя.
Запрянка Дякова Райчева – машинен инженер,
оценка на машини и съоръжения на оборотни
и дълготрайни активи, на недвижими имоти,
автоматизация на дискретното производство.
Здравко Георгиев Ранделов – ин женернотехнически и строителнотехнически експертизи.
Златка Йорданова Генова – строителен инженер.
Зоя Янева Георгиева – промишлено и гражданско строителство.
Иван Кирилов Шопов – съдебна инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза; оценител на недвижими имоти; съдебна строителнотехническа експертиза.
Иван Любенов Атанасов – машинен инженер
селскостопански машини.
Иван Николаев Кузов – бакалавър електроенергетика и електрообзавеждане, електрообзавеждане, електробезопасност за слаботокови
инсталации, мрежи и системи за ниско, средно
и високо напрежение, проектиране.
Иван Пенев Пенев – инженер по радиоелектроника.
Иван Тодоров Демерджиев – лицензиран оценител на недвижими имоти.
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Иванка Павлова Атанасова – ст рои телен
инженер по хидромелиоративно строителство.
Иванка Стоева Генова – строителнотехническа експертиза; оценка на имоти и определяне
на наеми, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Ивелин Любенов Бъчваров – електроинженер, съдебни инженерно-технически експертизи,
съдебни инженерно-технологически експертизи.
Ивко Пенков Иванов – фрактодиагностични
автотехнически, пожаротехнически и строителнотехнически експертизи.
Илия Григоров Димитров – инженер – ДВГ,
автотехнически експертизи, с достъп до КИ
„Поверително“.
Илия Иванов Въчонов – геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи, наеми, наемни цени
на недвижими имоти, аренди на земеделски
земи и други.
Йовка Василева Начева – транспортно и жп
строителство, транспортно строителство и строителни конкрукции, контрол на строителството.
Йовка Иванова Гудева – средно образование – строителство и архитектура, съдебна строителнотехническа експертиза.
Йордан Йосифов Хамбарлийски – промишлено и гражданско строителство, инженернотехнически и строителнотехнически експертизи.
Йордан Колев К юмюрджиев – строителен
инженер – хидромелиоративно строителство,
строителнотехническа експертиза.
Йорданка Боянова Йорданова – съдебна инженерно-техническа експертиза, геодезист, кадастър и регулация, делба и оценка на недвжими
имоти и дв. вещи, оценки на недвижими имоти
и движими вещи.
Йорданка Димитрова А нгелова – съдебна
инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; технология на строителното производство, оценки на недвижими имоти
и движими вещи.
Камен Павлов Гоцев – съдебна инженернотехническа и строителнотехническа експертиза.
Кина Кръстева Иванова – оценка на недвижими имоти, на цели предприятия и земеделски земи.
Кольо Тонев Именов – съдебна инженернотехническа експертиза; оценител на недвижими
имоти.
Константин Атанасов Минков – съдебна автотехническа експертиза.
Костадин Иванов Генев – оценител на земеделски земи, недвижими имоти, машини и
съоръжения, търговски предприятия и вземания,
инженерно-технически експертизи.
Костадин Тодоров Севрийски – съдебна строителнотехническа експертиза.
Красимир Георгиев Панов – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Красимир Колев Дончев – инженер по промишлено и гражданско строителство, строителнотехническа експертиза, инженер-конструктор.
Красимир Макавеев Цеков – инженер авиационна техника.
Красимира Ненчева Кръшкова – строителнотехническа експертиза.
Красин Димитров Цеков – съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа
експертиза; оценител на недвижими имоти.
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Кремена Пейкова Манова – съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза, цени и ценообразуване в
строителството, пазарни оценки на недвижими
имоти, оценка на недвижими имоти.
Кръстан Борисов Самарджиев – автоматизация на производството.
Кръстьо Атанасов Несторов – оценител на
машини и съоръжения; машинен инженер.
Лиляна Райчева Бейчилова-Терзиева – строителен инженер ПГС, инженерно-технически,
строително-технически, пазарни оценки на недвижими имоти, ценообразуване в строителството.
Лора Руменова Агопян – съдебни инженернотехнически експертизи, оценител на недвижими
имоти.
Лусия Йосифова Кесова – патенти, изобретения и полезни модели.
Любенка Иванова Стоянова – средно образование – геодезия и картография, специалист
геодезист, кадастър и регулации.
Любка Иванова Шопова – съдебна инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза; строително-техническа експертиза;
оценител на недвижими имоти.
Любомир Алексиев Баталов – автомобилен
транспорт; трактори и кари; съдебни инженернотехнически експертизи.
Любомир Антонов Деников – специалист по
изчислителна техника; компютри.
Любомир Панайотов Костов – електрически
централи, мрежи и системи, иженерно-технически експертизи.
Любомир Радославов Славчев – транспортно
строителство, строителство на сгради и съоръжения, строително-техническа, инженерно-технологична експертиза, строителство и проектиране
на всякаква пътна инфраструктура, на сгради
и съоръжения, технология и организация на
строителството, строителен и инвеститорски
контрол, текущ контрол и зимно поддържане,
ISO в строителството и др.
Людмила Методиева Ангелова-Цанова – архитект.
Людмила Христова Лендрова-Енева – строителен инженер ПГС, съдебна инженерно-техническа
експертиза; строително-техническа експертиза;
технология на строителното производство, оценки
на недвижими имоти и движими вещи.
Ма лин Атанасов Ка леников – геодези я и
картография – средно образование, геодезия и
картография.
Маргарита Розалинова Салчева – геодезия,
фотограметрия и картография, експертизи, свързани с кадастър и регулация.
Мариа на Пе т кова Б оя нова – с т р ои т елен
инженер ВиК, проектиране и ценообразуване в
строителството – ВиК.
Марийка Апостолова Георгиева – съдебна
строително-техническа експертиза; оценител на
недвижими имоти.
Мария Борисова Рускова – съдебни инженерно-технически експертизи.
Мария Кирилова Тодорова – инженер-геодезист.
Мария Петрова Бойчева-Димитрова – мебелен
инженер.
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Мария Петрова Михайлова – съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; оценка на недвижими имоти
и движими вещи, оценка на земеделски земи.
Мая Христева Янакиева – съдебна инженернотехническа експертиза; строително-техническа
експертиза; оценител на недвижими имоти.
Методи Найчев Консулов – инженер, инженерно-технически, компютърно-технически.
Милка Енчева Енева – оценка на недвижими
имоти и наемни цени на имоти, на движими
вещи и наемни цени на дв. вещи.
Минчо Николов Минев – електрически машини и апарати, съдебни инженерно-технически и
инженерно-технологически експертизи по въпроси
на електроенергетиката, електробезопасността,
топлоенергетиката и водоснабдяване.
Михаил Владимиров Харковски – машинен
инженер, ДВГ, автомобили, трактори, земеделска техника, горска техника, пътностроителна
техника, експертизи по ПТП.
Надка Колева Цинигарова – оценки на недвижими имоти и търговски предприятия.
Надя Ангелова Стефанова – оценки на недвижими имоти.
Недка Петкова Стефанова – строителен техник, геодезист.
Недялко Рашков Рашков – пожарна безопасност.
Нейко Гаврилов Ангелов – технолог на самолето- и вертолетостроенето.
Нели Иванова Сотирова – автоматизация на
производството.
Нелияна Илиева Иванова – електроснабдяване и ел. обзавеждане, инженерно-технически
експертизи, оценка на машини и съоръжения в
сферата на електротехническата промишленост.
Никола Иванов Кирин – архитект, строително-техническа експертиза.
Никола Райчев Бадев – земеустройство.
Николай Запрянов Писанов – противопожарна
техника и безопасност, специалист В и К.
Николай Стоянов Сотиров – инженер-геодезист, оценка на недвижими имоти.
Николай Танев Николов – геодезия, кадастър
и устройствени планове, инженер-земеустроител.
Нина Ганчева Демирева-Иванова – инженер
по промишлено и гражданско строителство, експерт по недвижими имоти, ремонт и обследване
за енергийна ефективност на сгради.
Онник Харутюн Таракчиян – изчислителна
техника.
Панайот Йонков Чепилски – противопожарна
техника и безопасност, специалист В и К.
Параскева Димитрова Миленкова – архитект,
съдебна строително-техническа експертиза.
Пенка Желязкова Цакова – инженер по промишлено и гражданско строителство, съдебна
строително-техническа експертиза, инженернотехнически експертизи.
Петка Георгиева Ангелова – архитект.
Петко Динчев Тороманов – съдебни инженерно-технологични експертизи, оценка на машини.
Петко Енев Митев – специалист ПГС – конструкции, инженерно-технически експертизи.
Петко Койчев Семов – съдебна автотехническа
експертиза.
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Петър Димитров Димитров – машинен инженер.
Петър Любенов Равелов – съдебна инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза.
Петя Иванова Златкова – съдебна строително-техническа експертиза, оценки на недвижими
имоти.
Пеша Станчева Тодорова – техник – геодезия,
картография и мелиорации.
Пламен Димитров Гърбов – военен инженер
по технология на строителството, инженернотехническа и строително-техническа експертиза.
Пламен Желев Желев – съдебна строителнотехническа експертиза, оценки на недвижими
имоти и наеми.
Пламен Иванов Кривошапков – инженер ПГС,
конструкции на сгради и съоръжения, съдебна
инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; оценки на недвижими
имоти и определяне на наеми.
Пламен Стефанов Петров – машинен инженер,
съдебни инженерно-технически, автотехнически,
инженерно-технологични експертизи.
Поля Петрова Любенова – строителен инженер.
Ради Христов Ганев – техника и технология на
взривните работи, пожаро-технически и взривни
работи, бойни припаси и оръжия.
Радка Ангелова Палазова – съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа
експертиза, оценител на недвижими имоти.
Радка Станилова Димитрова – двигатели с
вътрешно горене.
Радко Стоянов Калапанков – съдебно-стокова
експертиза; строително-техническа експертиза;
оценка на земеделски земи и подобрения върху тях.
Райна Борисова Паунова – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Росица Николова Генчева – финансово право, счетоводна отчетност, оценка на недвижими
имоти.
Росица Славчева Манова – съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа
експертиза; оценител на недвижими имоти.
Румен Любенов Мишков – автоматизация на
производството.
Румен Николов Лемберов – съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза и оценител на недвижими
имоти, цени и ценообразуване в строителството.
Румен Николов Спасов – ПГС, инженернотехнически експертизи.
Румяна Ангелова Иванова-Николова – архитект-оценител на недвижими имоти.
Румяна Богданова Кирова – съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза – транспортна инфрструктура
и комуникации; оценка на недвижими имоти
и наем; оценка на цели предприятия; цени и
ценообразуване в строителството.
Румяна Тодорова Бъчварова – инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза.
Румяна Христова Славкова – съдебна инженерно-техническа експертиза; оценки на недвижими
имоти, цели предприятия и земеделски земи.
Светослав Иванов Фъсов – архитект.
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Светослав Маринов Вълчев – съобщителна
техника.
Свилен Николов Пешев – инженер по пътно
строителство.
Серьожа Лазаров Даскалов – ДВГ, автотехнически експертизи на ПТП.
Снежанка Тодорова Алексиева – технология
на машиностроенето, технология на машиностроенето и металорежещи машини.
Станимир Михайлов Карапетков – хидравлични машини и средства за автоматизация, съдебна
автотехническа експертиза.
Станимира Петрова Сакутска – оценки на недвижими имоти, оценки на машини и съоръжения.
Станислав Александров Златанкев – съдебна
инженерно-техническа експертиза; автотехническ а експер т иза; и н женерно -т ех нолог и ч на
експертиза, съдебно-икономически експертизи,
съдебно-стокови експертизи.
Стела Цонева Божинова – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Стефан Каменов Мутафчиев – съдебна инженерно-техническа; автотехническа; инженернотехнологична експертиза.
Стефан Петров Жеков – строителен инженер
ПГС, съдебна строително-техническа експертиза;
оценка на недвижими имоти, строително-технически експертизи.
Стефан Савов Варнев – оценка на дълготрайни
материални активи, на машини и съоръжения,
автомобили, инженер ДВГ.
Стефка Стойчева Караманова – архитект, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна
строително-техническа експертиза.
Стоичко Дойчев Дойчев – автотехнически
експертизи.
Стоян Димитров Мишинев – комуникационна
техника и технологии.
Стоян Кирков Кирков – инж. ВиК, съдебна
ин женерно-техническа, съдебна строителнотехническа експертиза – външни улични ВиК
мрежи и съоръжения, помпени станции, хидрофори, конструкт., част към тях, сградни ВиК
инсталации, пожарозащитни водни спринклерни
и дренчерни системи.
Стоян Манов Стоянов – инженер-геодезист,
кадаст ър, устройствени планове, геодезично
проектиране.
Стоян Тодоров Василиев – архитект, съдебна
строително-техническа експертиза.
Сукиас Онник Дердерян – оценител на недвижими имоти и наеми.
Таня Стоянова Бачовска – инженерно-техническ и експертизи; ст роително-техническ и
експертизи, оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, на машини и
съоръжения.
Татяна Александрова Яръмова – инженер по
промишлено и гражданско строителство, съдебна
строително-техническа експертиза, инженернотехнически експертизи.
Темен у ж ка Димова Грозева – ст роителен
инженер по хидромелиоративно строителство.
Теменужка Иванова Узунова – строителен
техник.
Тодор Емилов Калев – съдебна автотехническа
експертиза.
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Тодор Кръстев Златков – инженер промишлено
и гражданско строителство, техн. експертизи по
ЗТСУ, ДРА, оценки на сгради, жилища и имоти,
строително-конструктивни експертизи.
Тодор Павлов Павлов – каростроене и автотранспортна техника, инженерно-техническа,
автотехническа и инженерно-технологична експертиза.
Трендафил Нед ялков Новаков – машинен
инженер; автотехнически експертизи.
Филип Николов Чукалов – каростроене и
автотранспортна техника, автотехнически и автооценъчни експертизи.
Христина Димитрова Генова – среден техник
водно строителство, в сферата на строителство и архитектура – ПУП – РУП, ПУП – ПРЗ,
ПУП – ПР и др.
Христина Йорданова Христозова – архитект,
инженерно-технически, строително-технически
експертизи.
Христо Аргиров Ставрев – военен инженер по
експлоатация на авиационна техника и технологии.
Христо Георгиев Полонов – промишлено и
гражданско строителство.
Чавдар Илиев Косев – инженер-земеустроител.
Чавдар Симеонов Пантев – оценка на имоти,
оценка на машини и съоръжения.
Янка Николова Ранделова – промишлено и
гражданско строителство – конструкции.
Янна Колева Петрова-Шопова – геодезия,
фотограметрия и картография.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева – фирма „Проген“ – ООД;
специалист по молекулярна биология, съдебнобиологични експертизи.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Вартан Таквор Апрахамян – специалист по
благородни метали и камъни.
Георги Костадинов Мандов – съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза.
Иван Тодоров Станчев – икономика на интелектуалната собственост, банково дело и интелектуална собственост.
Милена Йорданова Стойчева – съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физикохимическа експертиза.
Пенчо Иванов Кирилов – съдебно-химическа;
съдебно-физическа; съдебна физико-химическа
експертиза.
Ради Христов Ганев – техника и технология
на взривните работи, експертизи на материали,
вещества и изделия, физико-химическа експертиза.
Стоян Илиев Бонев – съдебно-химическа;
съдебно-физическа; съдебна физико-химическа
експертиза.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Валентина Тодорова Тончева – доктор, съдебни
ветеринарномедицински експертизи, инспекция и
контрол на биологични ферми и селскостопански
преработващи предприятия.
Васил Илиев Михов – съдебна агротехническа
експертиза.
Димитър Иванов Трънгалов – съдебна агротехническа експертиза, оценка на земеделски
земи, трайни насаждения и подобренията в тях.
Донка Нанова Ватева – полевъдство.
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Йорданка Запрянова Атанасова – съдебноикономически експертизи, съдебно-стокова експертиза в селското стопанство, селскостопански
експертизи в раздел растениевъдство, аграрикономика, агрономически експертизи, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения.
Любомир Алексиев Баталов – съдебно-селскостопански експертизи.
Маринка Йорданова Веселинова – съдебностокова експертиза в селското стопанство: раздел
растениевъдство, животновъдство, агроикономика, съдебни агротехнически експертизи, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, агроном лозаро-градинар.
Мария Иванова Мънгова – технология на
зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, съдебна физико-химична и биохимична експертиза на зърното, зърнени партиди,
продуктите от преработката (брашно, грис, трици)
и тяхното съхранение.
Марчо Стоянов Дулев – съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Мая Сергеева Тимофеева – растителна защита.
Никола Стефанов Кирков – лозаро-градинарство, съдебна агротехническа експертиза.
Николай Симеонов Кисьов – промишлено
рибарство, рибарство и аквакултури.
Цветана Димитрова Гогалчева – съдебна агротехническа експертиза.
Цветанка Хараланова Ковачева – съдебна агротехническа експертиза; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Чавдар Симеонов Пантев – съдебна агротех
ническа експертиза и агроекология.
9. „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Анастасия Щерева Атанасова – педагог.
Валентин Ивайлов Стоянов – експерт, здравословни и безопасни условия на труд, безопасност
в строителството.
Ваньо Кирилов Сугарев – експлоатация на
жп транспорт.
Виктория Георгиева Ангелова – фармация.
Гергана Иванова Каукова – технология на
виното и пивото.
Евгения Иванова Ацалова – обществено хранене и хранителни продукти.
Ивайло Георгиев Йотков – биолог-еколог, екология и опазване на околната среда, разрешителни
и лицензионни режими във връзка с прилагане
на екологичното законодателство.
Калинка Илиева Илиева – електротехника.
Маргарита Иванова Добрева – текстил и
плетиво.
Мишо Иванов Мацанков – електротехника.
Моник Оник Кюркчиян – патентно право,
автоматизация на производството, оценител на
нематериални активи.
Натали Ивановна Кънева – технология на
микробиологични и ферментационни продукти;
други.
Наталия Феодорова Дрешер – технология на
растителните мазнини и етеричните масла.
Недялка Петрова Гарова – сурдопедагог.
Недялка Томова Пенчева – патентен специалист, патентен спец. търг. марки промишлен
дизайн, патенти, лицензии; художествени произведения, оценител на нематериални активи.
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Теньо Николов Манолов – счетоводство и
контрол, контрол и управление на проекти с
финансирани от оперативни програми и други
фондове.
Цветелин К ирилов Иванов – митническ и
режими и процедури, мерки на търговската политика „Инкотермс 2000“.
105
61. – 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 ЗСВ за съдебен
район на Окръжния съд – Смолян, и Административния съд – Смолян, към Апелативния
съд – Пловдив, за 2014 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Георги Христов Тодоров, съдебно-химически
и всички видове криминалистични експертизи.
Румен Стефанов Глухов, всички видове криминалистични експертизи.
Илия Атанасов Поповски, криминалистични
експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Евгени Перов Николов, криминалистични
експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи и съдебно-химични експертизи.
Здравко Николаев Деспотов, криминалистични
експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Велизар Огнянов Димитров, криминалистични
експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Здравко Серафимов Гаджев, криминалистични
експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Митко Иванов Димитров, трасологични дактилоскопски експертизи.
Панайот Тодоров Чешмеджиев, трасологични
дактилоскопски експертизи.
Митко Дяков Димитров, трасологични дактилоскопск и експертизи и съдебно-химични
експертизи – „концентрация на алкохол в кръв“.
Иван Гошев Богданов, трасологични дактилоскопски експертизи.
Светослав Костадинов Бозов, трасологични
дактилоскопски експертизи.
Антон Емилов Байрактаров, трасологични
дактилоскопски експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност
„Биохимия и микробиология“, квалификация
биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация
биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци
и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов, специалност „Молекулярна биология“, квалификация молекулярен биолог
със специализация „Микробиология“.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност
„Биохимия и микробиология“, квалификация
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биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация
биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци
и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов, специалност „Молекулярна биология“, квалификация молекулярен биолог
със специализация „Микробиология“.
3. Клас „Съдебна експертиза на психично състояние“
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Даниела Христова Топова, социална приложна
психология; съдебна психология.
Емилия Младенова Кръстева, социална приложна психология, психолог.
Толя Вълчева Узунова-Грудева, психология,
военна психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Стойка Георгиева Найденова, народно стопанско планиране.
Симеон Радев Танев, счетоводство и контрол.
Румяна Запрянова Карагрошева, счетоводна
отчетност.
Цветанка Нейчева Колева, счетоводство и
контрол, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Стефка Петкова Велева, счетоводна отчетност,
квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Геновева Атанасова Балиева, счетоводство
и контрол, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт.
Милко Иванов Мачоков, счетоводител и
консултант, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт.
Катерина Христова Маркова, счетоводство
и контрол, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Елена Костадинова Кабасанова, икономика
и управление на строителството, квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Георги Апостолов Русев, икономика и управ
ление на машиностроенето; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по
международни счетоводни стандарти.
Детелина Сергеева Пенчеджиева, икономика
и управление на социално-културните дейности.
квалификация – съдебно-счетоводен експерт;
квалификация по меж дународни счетоводни
стандарти.
Росица Николова Генчева, счетоводна отчетност; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни
стандарти; експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Розета Юриева Пелтекова, икономика на
промишлеността; квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Николина Георгиева Чолакова, прогнозиране
и планиране на икономическата система; квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Елена Костадинова Рафаилова, счетоводство
и контрол.
Страхил Манолов Лалов, счетоводство, финанси и контрол.
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Васил Димитров Измирлиев, икономика на
вътрешната търговия.
Десислав Росенов Георгиев, финанси.
Борис Стойков Бабачев, счетоводна отчетност.
Борислав Йорданов Николов, финанси; квалификация – оценител на недвижими имоти;
квалификация – оценител на земеделски земи;
квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Дора Христова Бабачева, организация на производството и управлението в промишлеността.
Величка Димитрова Бечева, икономика на
вътрешната търговия.
Люба Илиева Ангелова, икономика, планиране и отчет.
Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева,
финанси; квалификация – международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и
съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Севдалин Росенов Странджалиев, счетоводство и контрол.
Бистра Здравкова Русева, счетоводство и контрол, външна търговия и международно право.
Йорданка Георгиева Кръстанова, счетоводство
и контрол и финанси, квалификация – експерт по
финансово-счетоводни и банкови проблеми; сертификат – вътрешен одитор в публичния сектор.
Росица Филипова Копчева, аграрна икономика.
Величка Георгиева Чолакова, счетоводна
отчетност.
Лидия Калинова Делиева, счетоводство и
контрол, дипломиран експерт счетоводител.
Костадин Веселинов Хараламбов, макроикономика.
Димитър Щерев Кермедчиев, специалност
„Счетоводна отчетност и контрол“.
Димчо Тонев Каров, икономика и организация
на автомобилния транспорт; оценител на машини и съоръжения; оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразуванни в търговски дружества.
Бисер Славеев Минчев, специалност „Икономика и организация на труда“; квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Петя Симеонова Коровска, специалност „Финансов мениджмънт“.
Юлия Василева Исакова, специалност „Аграрна икономика“ и квалификация икономист.
Ирина Нейкова Юрчиева, счетоводство и
контрол, оценител на недвижими имоти.
Лидия Филипова Карамитева, счетоводство
и контрол, дипломиран експерт-счетоводител.
Пенка Станчова Чувитева, счетоводна отчетност, квалификация икономист-счетоводител,
сертификат за мениджмънт, сертификат за управление на качеството.
Росица Руменова Димитрова, счетоводство
и контрол, регистриран одитор – дипломиран
експерт-счетоводител – член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
Галя Стефанова Тотева, валутен и митнически
контрол, магистър по икономика, специалност
„Финанси“, оценител на земеделски земи.
Елица Милкова Татарова, счетоводство и
контрол, магистър по икономика, професионална
квалификация по съдебно-счетоводни експертизи,
професионална квалификация по международни
счетоводни стандарти.
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Йордан Радоев Кавалджиев, икономика на
строителството, квалификация икономист- счетоводител, оценител на цели държавни и общински
предприятия и оценител на недвижими имоти.
Мария Николаева Рускова, счетоводство и
контрол.
Красимира Иванова Кичукова, счетоводство
и контрол.
Никола Манолов Стаматов, стопанско управ
ление.
Недялка Бонева Стефанова-Петрова, икономист-организатор в промишленото производство.
Георги Тодоров Петров, счетоводство и контрол.
Росица Тодорова Щърбова-Сарандалиева, организация на производството и управление в промишлеността, дипломиран експерт-счетоводител.
Силвия Сашова Щърбова, счетоводство и
контрол.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Димо Георгиев Касабаджаков, технология на
машиностроенето, оценител на недвижими имоти.
Стефан Томов Радев, машинен инженер – ремонт и експлоатация на трактори, автомобили
и ССМ; квалификация за автоексперт-оценител,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферета на машиностроенето, селското стопанство,
строителството, транспорта.
Анастас Михалев Марковски, електроинженер;
оценител на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето и електротехническата
промишленост.
Харитон Георгиев Ковачев, минен ин женер – електромеханик; оценител на машини,
съоръжения, оборотни и дълготрайни активи;
квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Григор Георгиев Ковачев, инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на
машини и съоръжения; квалификация – експертоценител на оборотни и дълготрайни активи;
квалификация за автоексперт-оценител.
Елена Костадинова Дишлиева, топлинна и
масообменна техника.
Митко Ясенов Асенов, хладилна технология.
Седеф Емилов Симитчиев, механично уредо
строене; квалификация – трансфер, внедряване
на технологии и изделия.
Лидия Атанасова Арсова, ел. инженер – ел.
централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения; охрана на труда; екологични
оценки – екология; трудово законодателство;
енергетика.
И в а н О г н я н о в Н и ко ло в, е л е к т р о и н ж е нер – електроенергетика и електрообзавеждане.
Никола Манолов Стаматов, техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност
климатична, вентилационна техника и топлотехника; специалност стопанско управление и квалификация стопански ръководител и мениджър.
Емил Трифонов Софрониев, топлинна и масообменна техника, сертификат за придобиване
на професионална компетентност в областта
на ценообразуването на недвижимите имоти и
строителството.
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5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Иван Георгиев Кратунков, двигатели с вътрешно горене; квалификация за автоексперт-оценител,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, селското стопанство, строителството, транспорта.
Атанас Николов К авард ж иков, машинен
инженер, специалност по двигатели с вътрешно
горене.
Йонко Христов Петков, транспортна техника
и технологии, квалификация – извършване на
периодични прегледи на техническата изправност
на ППС и автотехническа експертиза – методика, пазарна стойност; ликвидация по щети на
МПС и ППС.
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза
Артур Иванов Сулинаджиев, инженер-геодезист.
Росица Христова Крушкова, промишлено и
гражданско строителство – технология; оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
Нели Петрова Щерева, промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Денка Кръстева Стоева, земеустройство; оценител на недвижими имоти; правоспособност за
извършване на дейности по кадастъра.
Николай Димитров Ружинов, геодезия, фотограметрия и картография.
Анета Колева Петкова, промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на
недвижими имоти.
Мария Костадинова Палагачева, промишлено
и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници
на културата; квалификация – проектиране на
строителни конструкции при сеизмични въздействия; проектиране конструкции на сгради
и съоръжения.
Мария Стойчева Видолова, строителен техник – промишлено и гражданско строителство.
Димитър Върбанов Йотов, хидроенергийно
строителство.
Иван Георгиев Милин, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими
имоти, пълна проектанска правоспособност по
геодезия, правоспособност за извършване дейности по кадастъра.
Александра Александрова Стаматова, промишлено и гражданско строителство – конструкции;
оценител на недвижими имоти; удостоверение за
пълна проектантска правоспособност.
Димитър Филипов Хаджиев, среден техник
архитектура и строителство.
Минка Христова Салагьорова, промишлено
и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Емил Илиев Ехленов, геодезия и картография.
Маргарита Запрянова Гегова, промишлено и
гражданско строителство.
Руска Христова Гънчарова, промишлено и
гражданско строителство.
Стефан Райчев Пътников, строителство и
архитектура – строителен техник, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Златка Манолова Стаматова, хидротехническо
строителство – строителен инженер; специализация по организация и планиране на инвести-
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ционния процес; квалификация за ограничена
проектантска правоспособност.
Албена Свиленова Пейкова, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Генадий Янков Бакалов, ст роителен техник – строителство и архитектура.
Светлин Стойнев Кьоровски, строителен техник – строителство и архитектура.
Р у м я на Пе т кова С т ефа нова, с т рои т елен
техник – геодезия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Я к и м А лексиев Р ъ жев, с т р ои т е лен т ехник – строителство и архитектура.
Стефка Ангелова Стойчева, строителен техник – строителство и архитектура; оценител на
недвижими имоти.
Фаня Емилова Дюлгерова, строителен техник – геодезия и картография.
Севдалина Альошева Гогаджова, строителен
техник – строителство и архитектура, оценител
на недвижими имоти.
Татяна Димитрова Драганова-Терзийска, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство; включена в регистъра на КИИП за
лицата с пълна проектантска правоспособност;
оценител на недвижими имоти.
Васил Димитров Прахов, инженер по марк
шайдерство и геодезия; проектантска право
способност, правоспособност за извършване на
дейности по кадастъра.
Васка Георгиева Караджова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Антон Димитров Тонев, промишлено и гражданско строителство – технология.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Н. с. инж. Стефка Райчева Белчилова, химическа технология на дървесината и технология
на пластмасите.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Валерия Божкова Тодорова-Пампорова, ветеринарна медицина, съдебен експерт по ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Николина Георгиева Кожухарова, агроном по
растителна защита, квалификация – оценител на
земеделски земи.
Стефан Христов Беров, инженер по горско
стопанство – лесовъд, лиценз за оценка на гори и
земи от горския фонд; експертизи и консултации
по лесовъдни дейности.
Владимир Георгиев Даскалов, инженер по
горско стопанство.
Минчо Младенов Станев, инженер по горско
стопанство; лиценз за оценка на гори и земи
от горския фонд; експертизи и консултации по
лесовъдни дейности.
Асен Недков Речников, инженер по горско
стопанство.
Йорданка Георгиева Кацарова, инженер по
горско стопанство.
Здравец Минчев Матев, инженер по горско
стопанство; лиценз за оценка на гори и земи
от горския фонд; експертизи и консултации по
лесовъдни дейности.
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61д. – 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 ЗСВ за съдебен
район на Окръжния съд – Стара Загора, към
Апелативния съд – Пловдив, за 2014 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Ангел Пенчев Иванов, Стара Загора, трасологични експертизи, биометрични криминалистични
експертизи.
Ангел Янков Биков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Антон Нейков Нейков, Раднево, трасологични експертизи, биометрични криминалистични
експертизи.
Борислав Динков Борисов, Стара Загора,
трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Валентин Димитров Кутев, Казанлък, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Валентина Георгиева Стоянова, Стара Загора,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични
експертизи, съдебна компютърно-техническа
експертиза.
Видко Петров Дончев, Чирпан, трасологични експертизи, биометрични криминалистични
експертизи.
Георги Господинов Манов, Раднево, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи.
Георги Минчев Танев, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
Димитър Николов Чувитев, Казанлък, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
Ивайло Георгиев Желязков, Гълъбово, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Иван Ганев Танев, Стара Загора, одорологични
експертизи.
Иван Запрянов Иванов, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
Иван Славов Бинев, Чирпан, криминалистични
експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи,
биометрични криминалистични експертизи.
Илиян Йорданов Узунов, Казанлък, трасологични експертизи, биометрични криминалистични
експертизи.
Илиян Стойчев Иванов, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
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Йордан Койчев Йорданов, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи, съдебна физико-химична експертиза.
Кольо Гьоков Гьоков, Стара Загора, трасологични експертизи, биометрични криминалистични
експертизи.
Кръстьо Петров Петров, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, ниво на достъп до класифицирана
информация „поверително“.
Недко Иванов Баджаков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, биометрични
криминалистични експертизи.
Петко Господинов Петков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, оценка на МПС.
Петко Неделчев Терзиев, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
Петко Сидеров Петков, Мусачево, трасологични експертизи, биометрични криминалистични
експертизи.
Петър Захариев Зарков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи, право.
Пламен Димов Георгиев, Харманли, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
Пламен Петров Стоянов, Казанлък, трасологични експертизи, биометрични криминалистични
експертизи.
Светлин Георгиев Стефанов, Стара Загора,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебнобалистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Свилен Христов Якимов, Раднево, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
Стамен Иванов Стойков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи, съдебно-балистични
експертизи.
Стоян Борисов Христов, Стара Загора, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Тодор Дечев Аргиров, Стара Загора, одорологични експертизи.
Тихомир Иванов Иванов, Чирпан, трасологични експертизи, биометрични криминалистични
експертизи.
Тошо Храбъров Баирбаканов, Чирпан, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи.
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Христо Минчев Златев, Казанлък, трасологични експертизи, биометрични криминалистични
експертизи.
Цветелина Танева Танева, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи, съдебна физико-химична експертиза.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Атанас Стефанов Атанасов, Стара Загора, УНГ, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Борис Петров Шахов, София, молекулярна
биология, съдебно-медицинска експертиза за
установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.
Д-р Григор Колев Гочев, Стара Загора, дентална медицина (стоматология), съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Д-р Данаил Викторов Даков, Стара Загора,
акушерство и гинекология, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Д-р Даниел Георгиев Вълчев, Стара Загора,
хирургия, гръдна хирургия, ендоскопии, съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Емил Николов Бъчваров, Стара Загора,
съдебна медицина, обучение по защита на класифицираната информация, съдебно-медицинска
експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Катя Вълчева Атанасова, Стара Загора,
неврология, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Лена Николаева Новачкова, Стара Загора,
вътрешни болести и професионални заболявания,
експертиза на временна и трайна неработо
способност, съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве.
Д-р Лидия Стефанова Дечева-Попова, Стара
Загора, дентална медицина (стоматология), съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Мариус Иванов Кирков, с. Кирилово,
неврохирургия, здравен мениджмънт, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебно-медицинска експертиза за телесно здраве.
Мая Иванова Кичева, София, биохимик – клиничен химик, съдебномедицинска експертиза
на родителски произход, съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек, съдебнобиологични експертизи, ДНК (генетичен анализ)
със съвременни молекулярнобиологични техники.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, биохимик,
микробиолог със специализация „Вирусология“,
съдебномедицинска експертиза на родителски
произход, съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек, съдебно-биологични
експертизи, ДНК (генетичен анализ) със съвременно молекулярнобиологични техники.
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Д-р Петко Петров Мечкаров, Стара Загора,
ортопедия и травматология, съдебномедицинска
експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Петър Иванов Руев, Стара Загора, УНГ,
онкология, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
по писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Радостина Митева Димитрова, Стара
Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска
експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход,
съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човек, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Стефан Петров Шишков, Стара Загора,
неврохирургия, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Стоян Иванов Лекушев, Стара Загора,
невролог, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Теодор Танков Стаматов, Стара Загора,
съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на
човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве.
Д-р Тодор Георгиев Пасев, Стара Загора,
съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
за идентификация на човек, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Д-р Тодор Георгиев Тодоров, Стара Загора,
съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
за идентификация на човек, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
3. Клас „Съдебна експертиза на психично състояние“
Д-р Антонина Йорданова Калчева, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Ваня Николова Бухчева, Стара Загора, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, психотерапевт, съдебно-психологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Виолета Василева Златанова, Стара Загора,
к линична психология, съдебно-психологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
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Д-р Детелина Йорданова Комсийска, Стара
Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Екатерина Спасова Зафирова, Стара Загора,
медицинска психология и педагогическа рехабилитация, съдебно-психологични експертизи,
психологическа помощ за деца, преживели малтретиране, неглижирани или домашно насилие,
съдебно психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Екатерина Христова Бирникова-Петкова,
Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Златка Венциславова Колева, Чирпан, психолог, сертификат „Личностно развитие и умения за
заетост на ученици“, сертификат „Създаване на
позитивна нагласа у родителите от етнически групи към училищната среда“, съдебно-психологични
експертизи, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Златка Минчева Димитрова, Стара Загора,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Иван Георгиев Ников, Стара Загора,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Калинка Димова Дребова, Стара Загора,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Камели я Филипова Мирчева-Димит рова,
Стара Загора, психология, педагог, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психологопсихиатрична експертиза, съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Катя Димитрова Янулова, Стара Загора, педагогика и психология, съдебно-психологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни, достъп до класифицирана информация до ниво „секретно“.
Красимира Райчева Лазарова, Стара Загора,
клиничен психолог, детски психолог – училищен
и социа лен пси холог, съдебно-пси хологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Маргита Николаева Иванова, Стара Загора,
психология, клинична психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Милен Ангелов Минев, Стара Загора, клинична психология, училищна и социална психолог и я, с ъдебно -пси холог и ч на експер т иза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Надя Трендафилова Карбанова, Стара Загора, психология, съдебно-психологична експертиза,
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съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Петя Петрова Илиева, Стара Загора, педагогика и социална педагогика, детска и юношеска
психология, съдебно-психологична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни, защита правата на подрастващите.
Д-р Радка Ботева Джелебова-Радева, Стара
Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Радка Христова Патричева, Стара Загора,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Ангел Тодоров Тодоров, Ямбол, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, Стара
Загора, финанси, оценка на недвижими имоти и
земеделски земи, оценка на цели предприятия,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Анна Николова Джанкова, Чирпан, счетоводство, инженер-технолог – технология на животинските хранителни продукти, на консервирането
и общественото хранене, оценка на машини и
съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Боряна Пенкова Запрянова, Чирпан, счетоводство и контрол, икономика на кооперациите,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Бялка Златева Касабова, Стара Загора, икономика, дипл. експерт-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Валентина Миткова Пейкова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Веселка Николова Калайджиева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Веселин Димитров Димитров, Казанлък,
счетоводство и контрол, експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи, движимо имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза, управленски контрол.
Веселина Емилова Недялкова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, корпоративни финанси,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Веселина Иванова Желева, Казанлък, икономика и управление на строителството, съдебносчетоводни експертизи.
Веска Стефанова Стоилова, Стара Загора,
икономика на промишлеността, счетоводство,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
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Виолета Николаева Наневска, Стара Загора,
икономист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация ниво „поверително“, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Гено Русев Йорданов, Стара Загора, икономика, планиране и организация на управлението на
народното стопанство, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Геновева Иванова Иванова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, икономист, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Георги Вичев Ангелов, Стара Загора, счетоводство и контрол, корпоративни финанси,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Георги Димов Котаров, Стара Загора, икономика, съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни стандарти, оценка на машини
и съоръжения, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Георги Иванов Иванов, Чирпан, икономика на
промишлеността, банково дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Гергана Тодорова Георгиева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Господин Димчев Господинов, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Даниела Вълчева Демирева-Гюрова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Даниела Пенчева Манолова, Казанлък, икономист-статистик, иконометрик, съдебно-счетоводна експертиза.
Дет ел и на Въ лева Ди м и т рова, К аза н л ък ,
икономист по МТС, експерт по финансово-счетоводни проблеми, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Димитринка Йорданова Пашова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, експерт-счетоводител,
съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Димитър Димов Червенков, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Димитър Димов Димов, Стара Загора, икономист-финансист, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Динка Стоянова Вълчанова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, счетоводство на нефинансовите предприятия, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Динко Иванов Динев, Раднево, счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
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Добринка Петрова Ангелова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, финанси, свидетелство
за професионална квалификация: съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза
Донка Иванова Стойчева, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Елена Маринова Георгиева, Стара Загора, счетоводство и контрол, международни счетоводни
стандарти, оценка на машини и съоръжения,
експертиза на недвижими имоти и земеделски
земи – оценки и продажби, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Живко Атанасов Тишев, Стара Загора, счетоводна отчетност, икономист, магистър по право,
разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „строго секретно“, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иван Петров Антов, Стара Загора, счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти,
оценка на земеделски земи, оценка на машини
и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Иванка Богданова Мечева-Колева, Стара
Загора, икономика на промишлеността, електроинженер, международни счетоводни стандарти,
оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Мънчева Николова,Казанлък, експертсчетоводител, дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Стефанова Чавдарова, Стара Загора,
икономика на търговията, оценка на земеделски
земи, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Тодорова Бинева, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Илиана Илиева Пенчева, Стара Загора, счетоводство и контрол, право, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Илияна Александрова Асенова, Казанлък,
икономист-системорганизатор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Йоана Иванова Цветкова-Комитова, Казанлък,
икономика на търговията, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Йонко Воев Тонев, Стара Загора, икономист-счетоводител, международни счетоводни
стандарти, професионална компетентност за
международен автомобилен превоз на товари,
съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
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Йордан Василев Стоянов, Стара Загора, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Калоян Георгиев Димитров, Стара Загора,
счетоводство и контрол, автоексперт-оценител,
оценка на недвижими имоти и земеделски земи,
съдебно-стокова експертиза, съдебно-автотехническа експертиза.
Кета Ангелова Дечева, Бургас, стокознание,
свидетелство: съдебно-счетоводни експертизи,
удостоверение за завършено обучение по защита
на класифицирана информация: ниво „строго секретно“, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Кремена Георгиева Тенева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, банково и бюджетно
счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Лидия Желязкова Николова, Стара Загора,
финанси и кредит, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Лоти Бохор Андреева, Стара Загора, икономика на промишлеността, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Маргарита Миткова Попова, Стара Загора,
финанси и банково дело, застрахователно дело и
осигурително дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Мариана Костадинова Янкова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Мариана Колева Манева, Стара Загора, финанси, международни счетоводни стандарти, оценка
на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Марио Владимиров Величков, София, стопанско управление, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Мария Бонева Тонева, Раднево, икономист по
промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Венкова Христова, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Господинова Колева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, експерт-счетоводител,
дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Мария Илиева Пенева, Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи.
Мария Минчева Иванова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
инженер по микроелектроника.
Миглен Харалампиев Гюров, Стара Загора,
икономика и управление на промишлеността, медиация, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна
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финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Милена Стоянова Костадинова, Стара Загора,
икономист по счетоводната финансово-контролна
дейност, сертификат „Финансов мениджмънт“,
учителска правоспособност, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Минка Минева Стоянова, Стара Загора, финанси и кредит, международни счетоводни стандарти,
курс за подготовка на оценители на машини и
съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Минка Минчева Тонева, Стара Загора, икономист – управление и планиране, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Минчо Кънчев Кънев, Чирпан, икономист по
промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи,
оценка на недвижими имоти и земеделски земи,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Михаил Димитров Михов, Стара Загора, социално и застрахователно дело, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Николай Василев Стефанов, Стара Загора,
счетоводство и контрол, стопански и финансов
контрол, валутен и митнически контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Йорданов Димитров, Казанлък, икономист-контрольор, вътрешен одитор на системи
ISO 9001:2000, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Пенка Господинова Овчарова, Чирпан, икономист-счетоводител, експерт-счетоводител, оценка
на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебно-стокова експертиза
Пенка Мартинова Колева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Пламена Танева Стоянова, Стара Загора, икономист по индустрията, счетоводство и контрол,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Радка Неделчева Манджурова, Стара Загора,
икономист – икономика на вътрешната търговия,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Радост Тодорова Василева, Стара Загора,
икономика на промишлеността, счетоводство
и контрол, оценка на машини и съоръжения,
оценка на недвижими имоти, педагогическа
правоспособност, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Радостина Иванова Мурджева, Стара Загора,
финанси, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Росица Гинчева Четалбашева, Стара Загора,
счетоводство и контрол, организация и технология
на счетоводството във финансовите предприятия,
съдебно-счетоводни експертизи.
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Росица Канева Колева, Гълъбово, регионално
планиране и развитие на селските райони, оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Румен Георгиев Мерджанов, Стара Загора,
икономист по счетоводна и финансово-контролна
дейност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Руска Нанева Иванова, Стара Загора, планиране, счетоводство на предприятието, оценка на
недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Светла Илиева Георгиева, Стара Загора, счетоводство и контрол, машинен инженер, оценител
на оборотни и дълготрайни материални активи,
експерт по финансови и счетоводни проблеми,
съдебно-счетоводна експертиза.
Светлана Костадинова Петрова, Казанлък,
счетоводство и контрол, корпоративни финанси,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Севдалина Стоянова Стоянова-Терзиева, Стара
Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Силвия Владимирова Тонева, Стара Загора,
счетоводство и контрол, данъчен контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансовоикономическа експертиза.
Славка Динева Иванова, Стара Загора, аграрикономист, вътрешен одитор в публичния
сектор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Снежина Славова Манева, Стара Загора,
икономическа информатика, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Станка Добрева Христова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Стоян Иванов Стоянов, Стара Загора, финанси,
счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокови експертизи.
Стоян Тодоров Динков, Стара Загора, икономика на индустрията, данъчен контрол, съдебносчетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокови експертизи.
С т рат и л и на Си ма нова Пеева, С тара Загора, фирмени финанси, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебни финансово-икономически
експертизи.
Съби Стоянов Стоянов, Стара Загора, счетоводство и контрол, банки и банково дело, вътрешен
одит в публичния сектор, оценка на машини и
съоръжения, оценка на недвижими имоти, разрешение за достъп до класифицирана информация до
ниво „секретно“, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Събка Димова Стефанова, Стара Загора,
планиране, икономист, оценки на земеделски
земи, експерт-оценител на недвижими имоти,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финан-
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сово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Таня Иванова Желева, Стара Загора, маркетинг и мениджмънт, публична администрация,
вътрешен одитор в публичния сектор, ниво на
класифицирана информация „строго секретно“,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Таня Димитрова Славова, Раднево, маркетинг
и планиране, финанси и счетоводство, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Теодора Иванова Иванова, Чирпан, икономист-счетоводител, банки и банково дело,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Харалан Георгиев Василев, Хасково, счетоводство и анализ, маркетинг, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Цвета Петрова Калчева, Стара Загора, екология и опазване на околната среда, икономистсчетоводител, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза, съдебно-екологични
експертизи, оценка на стопанско имущество.
Цветелина Симеонова Манг ърова, Стара
Загора, макроикономика и финансов мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. „Съдебна инженерно-техническа експертиза“
Благой Петров Димитров, Стара Загора, машиностроене за хранителната промишленост,
технически надзор за съоръжения под налягане,
повдигателни съоръжения – кранове, телфери,
газови инсталации – метан, газ, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Ва лери Каменов Христов, Стара Загора,
машиностроителна техника и технологии, без
опасност на труда, хладилен монтьор, хладилни
и климатични инсталации, автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност,
ликвидация на щети по МПС и ППС, съдебна
и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза, с ъдебна
инженерно-технологична експертиза, съдебноавтотехническа експертиза.
Васко Иванов Василев, Стара Загора, инженер
по механизация на горското стопанство и горската
промишленост, патентно дело – представител по
индустриална собственост, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Георги Димитров Чакъров, Стара Загора,
металургия на черните метали: металургия на
чугун и стомана, металургия на феросплавите,
леярство на черни метали и сплави, пластична
обработка на метали, термична обработка на метали, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Георги Михайлов Шишков, Казанлък, елект роин женер, съдебна ин женерно-тех ническа
експертиза, съдебна компютърно-техническа
експертиза, оценка на машини и съоръжения.
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Димитрина Динева Кирчева, Стара Загора,
механизация и електрификация на мините – минен инженер, оценка на машини и съоръжения,
строителен надзор, съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Димитър Денев Димитров, Стара Загора,
електроинженер – ел. снабдяване и обзавеждане,
метрология – измерване количества нефтопродукти, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Димитър Станков Александров, Стара Загора, електроинженер – ел. централи, ел. мрежи,
ел. подстанции и ел. системи, електротехника,
безопасност и охрана на труда, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженернотехнологична експертиза.
Димитър Стоянов Димитров, Стара Загора,
електроинженер (ел. обзавеждане и автоматизация
на промишлени предприятия), инженер по авиационно оборудване, данъчен и митнически контрол, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Желязко Георгиев Черкезов, Стара Загора,
електроинженер, метролог, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на цели предприятия.
Иво Костадинов Иванов, Стара Загора, машинни технологии, електроенергетика, счетоводство
и контрол, оценка на машини и съоръжения,
вътрешен одитор на интегрирани системи за
у п равление, съдебна ин женерно -т ех ни ческа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Илия Вълчев Джабарски, Стара Загора, машинен инженер – хидро- и пневмотехника, оценка
на машини и съоръжения, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Кръстьо Русев Кръстев, Стара Загора, машинен инженер – механично уредостроене, оценка
на машини и съоръжения, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Нено Георгиев Драганов, Казанлък, механична
технология на дървесината, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебно-ботаническа
експертиза.
Николай Христов Козарев, Габрово, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза,
съдебно-стокова експертиза, съдебно-физическа
експертиза, оценка на машини и съоръжения,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи.
Росен Любенов Денков, Казанлък, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Светослав Филипов Влахов, Стара Загора,
промишлена електроника, съдебна инженернотехническа експертиза.
Станислав Генков Станилов, Стара Загора,
радиолокационна техника, радиоелектроника,
счетоводство, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експерт иза, съдебно-счетоводна експерт иза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Стефан Колев Иванов, Казанлък, инженер по
горско стопанство, машинен инженер по механизация на горското стопанство и дърводобива,
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правоспособност за работа със стационарна и
преносима земеделска и горска техника, лицензиран лесовъд, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Стефан Русев Велев, Стара Загора, машинен
инженер – механично уредостроене, оценка на
машини и съоръжения, съдебно-автотехнически експертизи, съдебни инженерно-технически
експертизи.
Стоянка Стоянова Иванова, Стара Загора,
инженер-технолог – технология на месото, рибата
и яйцата, пълна проектантска правоспособност,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Тодор Тодоров Атанасов, Стара Загора, машинен инженер, технология на машиностроенето,
оценка на машини и съоръжения, оценка на цели
предприятия, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна инженерно-строителна експертиза.
Христина Иванова Терзиева, Казанлък, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения,
автоексперт-оценител, съдебна инженерно-техническа експертиза.
5.2. „Съдебна автотехническа експертиза“
Андрей Тодоров Андреев, Казанлък, машинен
инженер – технология и организация на автомобилния транспорт, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебно-автотехническа експертиза.
Валентин Василев Спасов, Казанлък, електроинженер – електроника ППЕ, оценка на държавно
и общинско имущество, автотехнически експертизи, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Валентин Иванов Вълчев, Стара Загора, машинен инженер – ДВГ, организация и безопасност на
движението, автотехнически експертизи, оценка
на машини и съоръжения, първоначално обучение по защита на класифицираната информация.
Васил Тодоров Петров, Стара Загора, машинен
инженер – жп транспорт, автомобилен транспорт,
съдебна автотехническа експертиза.
Димитър Тодоров Димитров, Раднево, транспорт и енергетика, автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност,
методология за експертиза на ПТП, ниво на
класифицирана информация – „служебна тайна“.
Ивайло Русев Иванов, Гълъбово, транспорт и
енергетика, автотехнически експертизи, съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Иван Дочев Чакъров, Казанлък, машинен инженер, ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.
Ивелин Динев Бонев, Стара Загора, транспортна техника и технологии, оценка на машини и
съоръжения, съдебна автотехническа експертиза,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Ивко Пенков Иванов, Варна, технология на
металите, ДВГ, фрактодиагностични автотехнически експертизи; фрактодиагностични пожаротехнически експертизи; фрактодиагностични
строително-технически експертизи; фрактодиагностични и метолографически трасологични
експертизи, микрографически (графологически)
дефектоскопски експертизи.
Лазар Колев Лазаров, Стара Загора, инженер
по ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.
Мариана Христова Христова, Стара Загора,
икономист – икономика на транспорта, оценка
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на недвижими имоти и земеделски земи, автоексперт-оценител, брокер на недвижими имоти,
съдебна автотехническа експертиза.
Николай Александров Савов, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство – военен инженер, оценка на МПС, автотехнически
експертизи.
Николай Русев Карабойков, Стара Загора,
машинен инженер – ДВГ, автоексперт-оценител,
оценка на машини и съоръжения, съдебни автотехнически експертизи, застрахователно дело
на МПС.
Пеньо Петров Пенев, Стара Загора, икономистзастраховател, изготвяне на експертни оценки
на товарни автомобили и автобуси, сертификат
за експертизи на камиони и автобуси, съдебна
автотехническа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Руска Желева Няголова, Чирпан, машинен
инженер – транспорт и енергетика, автотехнически експертизи на ПТП, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна автотехническа
експертиза, оценка на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество.
Слави Николаев Николов, Стара Загора, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори
и кари, съдебна автотехническа експертиза.
Проф. Станимир Михайлов Карапетков, Сливен, автотранспорт, автотехнически експертизи,
разследване на ПТП, теория на автомобила и
МПС, физико-механични експертизи, механика
и механични технологии.
Тихомир Александров Александров, Стара
Загора, машинен инженер – технология и управление на транспорта, съдебно-технически
експертизи, съдебни автотехнически експертизи.
Тодорка Цанева Петкова, с. Богомилово, транспорт и енергетика – ремонт и експлоатация на
автотранспортна техника, автоексперт-оценител,
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност, криминалистични аспекти при
разкриване на ПТП, застраховане, автомобилно
застраховане и застрахователни измами.
Христо Ганчев Христов, Казанлък, машинен
инженер, инженер по експлоатация и ремонт
на БТТ, ДВГ, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебно-автотехническа експертиза.
Христо Георгиев Влашков, Стара Загора,
технология и управление на транспорта, съдебноавтотехническа експертиза.
5.4. „Съдебна компютърно-техническа експертиза“
Иван Валентинов Вълчев, Стара Загора, комуникационна техника и технологии, компютърна
техника, съдебна компютърно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
5.5. „Съдебна строително-техническа експертиза“
Антон Димитров Тонев, Пловдив, промишлено
и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа
експертиза.
Боряна Веселинова Мънева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа
експертиза.
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Величка Маринова Монева, Стара Загора,
техник по геодезия и картография, съдебни строително-технически експертизи.
Весела Петкова Близнакова, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност,
строително-технически експертизи.
Веска Димова Узунова-Кирова, Стара Загора,
строителен инженер, промишлено и гражданско
строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Георги Илиев Илиев, Стара Загора, геодезия и
картография, оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия,
дейности по кадастъра, съдебна строително-техническа експертиза.
Генка Андонова Крушева, Чирпан, техник по
геодезия и картография, съдебна строителнотехническа експертиза.
Господин Стайков Тотев, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на земеделски земи,
съдебна строително-техническа експертиза.
Груда Христова Илиева, Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка на
земеделски земи, съдебна строително-техническа
експертиза.
Димитър Костадинов Сиреков, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа
експертиза, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, методология за
експертиза на ПТП.
Димитринка Трифонова Денева, Казанлък,
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Димитър Ненов Орозов, Казанлък, геодезия
и картография, правоспособност и дейности по
кадастър, пълна проектантска правоспособност,
съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.
Димо Кирев Димов, Стара Загора, хидротехническо строителство, оценка на машини
и съоръжения, съдебна строително-техническа
експертиза.
Динко Георгиев Господинов, Стара Загора,
строителен инженер по ПГС – технология на
строителството, съдебна строително-техническа
експертиза.
Добромир Недялков Дерменджиев, Стара
Загора, строителен инженер по водоснабдяване
и канализация, оценка на недвижими имоти,
съдебна строително-техническа експертиза.
Донка Пеева Тачева, Стара Загора, строителен
техник, оценка на недвижими имоти, оценка на
земеделски земи, съдебна строително-техническа
експертиза.
Дончо Милев Дончев, Казанлък, техник по
геодезия и картография, оценка на недвижими
имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Евгения Петкова Панова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на
цели предприятия, съдебна строително-техническа
експертиза, оценка на търговски предприятия и
вземания.
Живка Колева Кондева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции,
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оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Иван Видев Минчев, Стара Загора, техник
по геодезия и картография, съдебна строителнотехническа експертиза.
Иван Сотиров Иванов, Стара Загора, строителен инженер по водоснабдяване и канализация,
съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.
Камен Данчев Йорданов, Стара Загора, техник
по геодезия, строителство и картография, съдебна
строително-техническа експертиза.
Марийка Георгиева Петкова, Чирпан, техник
по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна
строително-техническа експертиза.
Мария Вълева Генова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Мария Михайлова Пашалова, Казанлък, геодезия и картография, оценка на земеделски земи,
опазване на околната среда, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.
Милена Стойчева Димитрова, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство, геодезия
и картография, съдебни строително-технически
експертизи.
Надка Цанова Пиперова, Стара Загора, геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа
експертиза.
Николай Нанев Николов, Стара Загора, пътно
строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза, строителен
надзор и инвеститорски контрол.
Пенка Пеева Русинова, Казанлък, промишлено
и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, съдебна строителнотехническа експертиза.
Арх. Петър Филипов Влахов, Стара Загора,
архитект у ра, съдебна ин женерно-техническа
експертиза и съдебна строително-техническа
експертиза.
Райна Георгиева Русева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Румяна Лалева Присадашка, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна
строително-техническа експертиза.
Симеон Динев Мангъров, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Стела Кирилова Бонева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, оценка на цели предприятия,
икономика на строителството, съдебна строително-техническа експертиза.
Стефан Минчев Костадинов, Стара Загора,
техник по строителство и архитектура, съдебна
строително-техническа експертиза.
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Стефка Димитрова Гавраилова, Стара Загора,
строителен инженер – технология на строителството, оценка на недвижими имоти, оценка на
цели предприятия, съдебна строително-техническа
експертиза.
Стоянка Йорданова Манолчева-Николова,
Стара Загора, пътно строителство, оценка на
цели предприятия, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза,
оценка на търговски предприятия и вземания.
Тодор Георгиев Николов, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти,
дейности по кадастъра, пълна проектантска
правоспособност, съдебна строително-техническа
експертиза.
Юлий Велков Кайряков, Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка
на машини и съоръжения в сферата на строителството, оценка на недвижими имоти, съдебна
строително-техническа експертиза.
5.6. „Съдебна пожаротехническа експертиза“
Петко Вълков Белчев, Стара Загора, пожарна
и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.
Красимир Веселинов Георгиев, Стара Загора,
пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.
Лазарин Недев Ранчев, Стара Загора, пожарна
и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.
Огнян Златев Паунов, Казанлък, пожарна и
аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа
експертиза.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. „Съдебно-химическа експертиза“
Руен Петров Павлов, Стара Загора, химия,
съдебно-химическа експертиза, съдебна физикохимична експертиза.
Христина Минчева Бъчварова-Митева, Стара
Загора, инженер-химик, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето и
технологията на пластмасите, съдебно-химическа
експертиза, съдебна физикохимическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
7.2 „Съдебно-физическа експертиза“
Жеко Христов Едрев, Казанлък, физика,
екология, съдебно-физическа експертиза, съдебно-екологична експертиза, екологичен контрол
в областта на ядрената и атомната физика – радиоактивност, вредни йонизиращи и нейонизиращи лъчения, гама-спектрометрични анализи
за съдържание на радиоактивни елементи, шум,
екологични оценки, оценки за въздействие върху
околната среда, комплексно предотвратяване и
контрол на замърсяването, комплексни разрешителни, екологичен риск, изготвяне на екологични оценки и оценки за въздействието върху
околната среда.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. „Съдебна ветеринарномедицинска експертиза“
Доц. д-р Атанас Тодоров Стоянов, Стара Загора,
ветеринарна медицина, кандидат на ветеринарномедицинските науки, ветеринарномедицинско
законодателство, съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
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Георги Димитров Бързев, Стара Загора, зоо
инженер (оценки на коне и селскостопанско
имущество), съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
Димитър Любомиров Костов, Стара Загора,
ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Елена Николова Сиракова-Ганчева, Стара
Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Петко Танев Карушков, Стара Загора, зооинженер, планиране и евроинтеграция, оценка на
стопанско имущество, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Росица Колева Раевска, Казанлък, зооинженер, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
8.2. „Съдебна агротехническа експертиза“
Ангел Иванов Пройков, Стара Загора, инженер-агроном, съдебна агротехническа експертиза.
Антонина Иванова Пройкова-Пещерска, Стара
Загора, инженер-агроном, полевъдство, оценител
на земеделски земи, педагог, регионално планиране, съдебни агротехнически експертизи.
Ст. н. с. к. н. Васил Николов Базитов, Стара
Загора, агроном-растениевъд, оценка на частни
земи, гори и имущество в България, на земеделски
земи и трайни насаждения, съдебна агротехническа експертиза.
Иван Стоилов Митров, Стара Загора, инженер-агроном, еколог, растителна защита, съдебни
агротехнически експертизи.
Маргарита Желязкова Тенева, Стара Загора,
инженер-агроном, оценка на недвижими имоти,
оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.
Мариана Атанасова Хаджиева, Казанлък,
агроном – лозаро-градинар, съдебна агротехническа експертиза.
Марияна Любомирова Людсканова, Казанлък,
агроном – лозаро-градинарство, оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.
Цочо Колев Лалев, Чирпан, агрономство,
растениевъдство, фитопатология, съдебна агротехническа експертиза, съдебно-ентомологична
експертиза.
10. Други съдебни експертизи
Върбан Желязков Колев, Стара Загора, икономист-счетоводи тел, оценка на машини и
съоръжения, оценка на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения, оценка на недвижими имоти, оценка
на търговски предприятия и вземания, оценка
на финансови активи и финансови институции.
Иванка Станева Господинова, Раднево, финанси, експертни оценки за остойностяване на
леки автомобили и калкулация на щети, оценка
на стопанско имущество.
Любомир Тонев Пировски, Стара Загора,
фармация, оценка на оборотни и дълготрайни
активи, фармакология, биотехнология, технология
на лекарствата и билките.
Милена Петкова Андонова, Чирпан, специална
педагогика, детска педагогика, мениджмънт на
социални и педагогически организации.
Пенка Недева Бойчева, Стара Загора, педагогика и психология, защита правата на подрас
тващите.
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Пепа Желева Пеева, Стара Загора, икономистзастраховател, оценка на стопанско имущество,
калкулиране на щети по МПС.
Слав Петков Славов, Стара Загора, експерт
по девиантно поведение, работа с криминално
проявени деца и младежи, работа с деца и младежи с дезадаптивно поведение, психолог.
Стойка Иванова Стоева-Димова, Стара Загора,
инженер-химик, безопасност на труда.
Тихомир Митев Трифонов, Стара Загора,
инженерна геоекология, екология, здравословни и безопасни условия на труд, безопасност и
охрана на труда в областта на енергетиката и
строителството.
107
61а. – 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 ЗСВ за съдебен
район на Окръжния съд – Хасково, и Админис
тративния съд – Хасково, към Апелативния
съд – Пловдив, за 2014 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Валентин Маринов Мишков, Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологически,
балистически, почеркови експертизи и техническо
изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев, Хасково, техническо
изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Христо Димитров Еленски, Хасково, съдебна
медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев, Харманли,
лекар-ординатор, специалност „Хирургия“.
Д-р Михаил Крумов Икономов, Хасково,
нервни болести и трудово-лекарска експертиза
на нервните заболявания.
Мая Иванова Кичева, София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация „Биохимия – ензимен
анализ, хроматографски и електрофоретични
техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“,
молекулярна биология – ДНК и РНК анализ
чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов, София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския
произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност „Молекулярна
биология“, специализация „Микробиология“.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Йордан Павлов Михайлов, Хасково, психиатър.
Стефка Ангелова Дойкова, Димитровград, експерт по психиатрично-психологични експертизи.
Мария Стоянова Кирева, Хасково, психологконсултант.
4. Клас „Съдебно-икономическа експертиза“
Елмон Жирай Дайлерян, Хасково, икономистсчетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“, експерт-оценител на недвижими имоти.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

Мария Лукова Цанева, Хасково, счетоводство
и контрол.
Кети Вълкова Райчева, Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева, Хасково, счетоводител.
Снежанка Ненкова Ненкова, Хасково, счетоводител.
Костадинка Георгиева Ненова, Харманли,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Ка линка Господинова Иванова, Хасково,
икономист-счетоводител.
Мими Делчева Иванова, Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова, Харманли,
експерт по съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Райчева Крайчева, Харманли, специалист „Счетоводство и контрол“ и „Финанси“.
Калин Александров Найденов, Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.
Димитър Методиев Топалов, Хасково, финансово-счетоводни експертизи.
Красимир Димов Грозев, Свиленград, експерт
по съдебно-счетоводни, финансово-ценови и автотехнически експертизи, съдебно-митнически
експертизи, експерт-оценител на машини, съоръжения, активи.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски извор, област Хасково, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов, Хасково, магистър
по счетоводство и контрол, професионална квалификация „Съдебно-счетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Ог н я н Н и колов Бюлбюлев, С ви лен г ра д,
икономист-счетоводител, спец. банки и банково
дело, експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски
земи и трайни насаждения, експерт-оценител на
недвижими имоти и строителство, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи,
съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Стефания Добрева Иванова, Харманли, икономист, оценка на държавни предприятия.
Златка Николова Митева, Хасково, икономистсчетоводител.
Петьо Косев Иванов, Димитровград, експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Елена Атанасова Вълчева, Димитровград,
специалист ТРЗ.
Любомир Цветков Йотов, София, икономист,
специа лност „Меж д у народни икономи ческ и
отношения“, експерт по дела в област та на
митническата и външнотърговската дейност,
митнически режим и процедури, митнически и
валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни
доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебносчетоводни експертизи.
Красимира Тенева Тонева, Харманли, специалност по организация на производството и
управление в промишлеността и международни
счетоводни стандарти.
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Славяна Христозова Господинова, Харманли,
финансово-икономическа и стокова експертиза.
Маринка Василева Кавракирова, Хасково,
оценител на машини и съоръжения.
Мариана Димова Ангелова, Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансови експертизи, оценител на движими вещи и недвижими
имоти и други активи – машини и съоръжения,
оценител на земеделски земи, оценка на бижута
и скъпоценни камъни.
Петър Танев Ценов, Димитровград, оценител
на машини и съоръжения.
Иванка Борисова Христова, Хасково, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Владимир Георгиев Матеев, Хасково, инженер
по горско стопанство.
Дарина Георгиева Кафтанска, Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане,
счетоводна дейност и финансов контрол.
Димо Иванов Бояджиев, Димитровград, съдебно-счетоводни и стокови експертизи.
Пламен Димитров Гаджев, Хасково, аграрикономист.
Петър Ангелов Венков, Хасково, машинен
инженер, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
Шинко Георгиев Забунов, Хасково, икономистсчетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи, експерт по цени и
ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради).
Миглена Велинова Велинова, Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Нено Тодоров Ненов, Харманли, оценка на
стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.
Елена Иванова Мандиева, Свиленград, икономист, деклариране и тарифиране на стоки.
Миглена Евгениева Атанасова, Димитровград,
съдебно-счетоводен експерт.
Виолета Ангелова Динкова, Хасково, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Величка Иванова Тодорова, Хасково, икономика и организация на материално-техническото
снабдяване, нормиране и ефективно използване
на материалите.
Светослава Николова Стоянова, Хасково,
магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Инж. Димитринка Владимирова Никлина,
Хасково, оценител на недвижими имоти.
Маргарита Димитрова Янева, Хасково, икономист-счетоводител.
Иван Иванов Георгиев, Хасково, икономистсчетоводител.
Милена Георгиева Тодорова, Хасково, икономист по транспорта.
Иван Стойков Иванов, Хасково, инженер по
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения
(движими вещи), вид експертизи: „Съдебна финансово-икономическа експертиза“.
Харалан Георгиев Василев, Хасково, икономист-счетоводител, вид експертизи: „Съдебносчетоводни експертизи“ и „Съдебна финансовоикономическа експертиза“.
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Звездомир Цветков Драгански, Пловдив, магистър по икономика, специалност „Финанси“,
вид експертизи: „Съдебно-стокова експертиза“.
Дечко Атанасов Атанасов, Хасково, икономист, специалност „Статистика“, вид експертиза:
„Съдебно-счетоводни експертизи“.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Петър Ангелов Венков, Хасково, машинен
инженер, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов, Хасково,
машинен инженер – електромеханик – минна
електромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Христо Асенов Араклиев, Хасково, специалност – съобщителна и осигурителна техника и
системи, квалификация – измерване в кабелни
линии и съоръжения, селищни и магистрални
кабелни линии, трафикът в съобщителните системи, обследване на енергийната ефективност на
сгради и сертифициране на сгради.
Антони Иванов Тодоров, Харманли, инженер
по механизация на горското стопанство, горската
промишленост и дърводобива.
Петко Стоянов Петров, Хасково, машинен
инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов, Хасково, специалист „Автомобилен транспорт, трактори и
коли“, инженерно-технически експертизи.
Христо Генов Русев, Хасково, специалист
„Двигатели с вътрешно горене“, автотехнически
и оценителни експертизи.
Станимир Костов Петров, Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Никола Тодев Делчев, Хасково, инженер-геодезист, проектант, експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата, на
земеделски земи.
Лидия Пенчева Господинова, Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова, Хасково,
строителен инженер и оценител на недвижими
имоти.
Татяна Милкова Мирчева, Хасково, строителен
инженер по транспортно строителство, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения.
Донка Иванова Янчева, Хасково, инженер по
геодезия, картография и фотограметрия, оценител на недвижими имоти, правоспособно лице
по кадастъра.
Христо Петров Стоев, Хасково, строителен
техник и геодезист, оценител на недвижими имоти.
Екатерина Александрова Стоева, Хасково,
инженер – промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Димчо Стефанов Трендафилов, Харманли,
строителнотехнически и оценъчни експертизи.
Димитрия Минкова Желева, Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Стоян Николов Къналиев, Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
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Марияна Христова Иванова, Димитровград,
оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов, Димитровград, оценител
машини и съоръжения, съдебна автотехническа
експертиза.
Грозю Иванов Митев, Хасково, автоекспертизи и оценки.
Емилия Димитрова Пенева, Димитровград,
архитект, проектант.
Любомир Щерев Милушев, Хасково, експлоатация на автотранспортна техника.
Инж. Албена Рускова Желязкова, Димит
ровг рад, ин женерно-тех ническ и експертизи,
други съдебни експертизи, оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова, Хасково,
строителен инженер, оценител на недвижими
имоти, извършва оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти и/или упражнява
строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова, Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен
инженер на транспортно строителство, оценка на
недвижими имоти.
Златка Василева Игнатова, Хасково, инженер
по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини,
сгради, съоръжения и оборотни средства.
Инж. Петър Христов Колев, Хасково, машинен инженер, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Антон Димитров Тонев, Пловдив, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Недялко Христозов Иванов, Харманли, преподавател-инструктор.
Инж. Димитринка Владимирова Никлина,
Хасково, строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство.
Иван Григоров Петрунов, Хасково, магистър
по счетоводство и контрол, професионална квалификация „Съдебно-счетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти, лицензиран
оценител на търговски предприятия и вземания.
Звездомир Цветков Драганск и, Пловдив,
инженер по електроника, автоматизирани системи за управление, вид експертизи: „Съдебна
инженерно-техническа експертиза“ и „Съдебна
инженерно-технологична експертиза“.
Христо Димитров Щерев, Свиленград, специалност „Технология на машиностроенето и
металите“, квалификация „Дипломиран стопански ръководител“ (мениджър), вид експертизи:
„Съдебна инженерно-техническа експертиза“ и
„Съдебна инженерно-технологична експертиза“.
Нели Христова Енчева, Димитровград, специалност „Машини и апарати за ХВП“, квалификация „Оценител на недвижими имоти“.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева, София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация „Биохимия – ензимен
анализ, хроматографски и електрофоретични
техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“,
молекулярна биология – ДНК и РНК анализ
чрез PCR.
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7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Делчо Петров Дойков, Харманли, ветеринарен техник.
Стефан Любенов Вангелов, Хасково, агроном,
оценител на земеделски земи.
Васил Петров Петров, Харманли, агрономполевъд.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Валентина Димитрова Димитрова, Харманли,
златар, външнотърговски сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни, изкупуване на
изделия от благородни метали и скъпоценни
камъни, изработка, преработка и ремонт на благородни метали и скъпоценни камъни, продажба
на изделия от благородни метали и скъпоценни
камъни от местно производство и внос.
Мая Иванова Кичева, София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“, квалификация „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични
тех ник и за раздел яне на белт ъци, блотинг,
имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, молекулярна биология – ДНК и РНК
анализ чрез PCR.
Петко Генчев Колев, Хасково, минен техник,
проектант на взривни работи втора степен.
Татяна Христова Форева, София, специалност „Керамика“, допълнителна квалификация
„Художник“ в областта на скулптура, графика,
живопис, приложно изкуство, иконография, стари
предмети с художествена стойност.
104
2. – Висшият съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона
за съдебната власт процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната
власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Кнежа – изтичащ мандат на 2.02.2014 г.;
1.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Велико Търново – изтичащ
мандат на 4.03.2014 г.;
1.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Кърджали – изтичащ мандат на 10.03.2014 г.;
1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Сливница – изтичащ мандат
на 12.03.2014 г.
2. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
2.1. Административен ръководител – окръжен
прокурор на Окръжна прокуратура – София – свободна длъжност;
2.2. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Дупница – свободна длъжност;
2.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Трън – свободна длъжност;
2.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Асеновград – свободна
длъжност;
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2.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Кубрат – свободна длъжност.
3. В 14-дневен срок от датата на обнародване на
свободната длъжност в „Държавен вестник“ кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС
заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от Правилата за
избор на административни ръководители на органите
на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 – 4 ЗСВ),
че желаят да участват в избора за административен
ръководител на съответния орган на съдебната власт.
Към заявлението се прилагат : подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено
копие от диплома за завършено висше образование
по специалността „Право”; нотариално заверено
копие от удостоверение за придобита юридическа
правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено
за участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
от извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна книжка и/или
осигурителна книжка; концепция за работата им
като административен ръководител (която трябва
да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността; анализ и оценка на състоянието на органа
на съдебната власт; очертаване на достиженията и
проблемите в досегашната му дейност; набелязване
на цели за развитието и мерки за тяхното достигане);
удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация за
имотното състояние и произход на средствата за
придобиване на имуществото по образец, утвърден
от ВСС, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
347
57. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив – СДО, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление
№ 0057/2012/000814 от 21.12.2013 г. възлага на
„Синхро“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 040259046, Пазарджик, ул. Константин Величков 28, представлявано
от Храбър Здравков Стоянов, следния недвижим
имот: Група № 2: поземлен имот с идентификатор
55155.508.504, с площ 2190 кв. м съгласно справка
от ИКАР Кадастър и имотен регистър на България, намиращ се в Пазарджик, ул. Царица Йоанна
(Родопи) 25, при съседи: имот с идентификатор
55155.508.140, имот с идентификатор 55155.508.149,
имот с идентификатор 55155.508.510. Имотът е само
земя. Документ за собственост – Акт за частна държавна собственост № 8397 от 30.05.1996 г., издаден
от Община Пазарджик за ЗММ „Металик“ – ЕАД,
което дружество се е вляло в „Оптела ЛТ“ – АД
(преименувано в „Оптела“ – АД), при условия
на пълно правоприемство, съгласно Договор за
преобразуване чрез вливане от 18.09.2009 г., вписан в ТР на 9.03.2010 г., за сумата 143 500 лв., в
т. ч. 119 583,33 лв. (данъчна основа по ЗДДС) и
23 916,67 лв. (ДДС). Имотът се продава такъв, какъвто е в момента на продажбата и купувачът не
може да претендира за недостатъци на закупения
имот. Собствеността преминава у купувача от датата
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на постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
284
10. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурс за професор в област на висшето
образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна
специалност Театрознание и театрално изкуство
(Театър на движението – танцов театър) със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За информация – тел. 9231 243, 9231 275, подаване
на документи – ул. Раковски 108А, ет. 3, стая А301.
173
1. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по: 2.4.
Религия и теология (старобългарска книжнина и
химнология) – един; 3.6. Право (административно
право и административен процес) – един; доценти
по: 2.2. История и археология (история на България – съвременна българска история) – един;
2.4. Религия и теология (библеистика – библейска археология) – един; 3.3. Политически науки
(европеистика – икономически изследвания на
ЕС) – един; 2.4. Религия и теология (библеистика – библейско богословие) – един; 2.4. Религия
и теология (патрология – епохата на триадологическите дебати) – един, с изисквания към кандидатите – самостоятелна изследователска работа
с оригиналните текстове; главен асистент по 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(социология – обща социология) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.
Документи се подават в ректората, стая 108, София
1504, бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
282
1. – Техническият университет – София, обявява
конкурси за: професори по: професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрически мрежи и системи“ – един към катедра „Електроенергетика“ – ЕФ;
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, специалност „Системно
програмиране“ – един към катедра „Компютърни
системи“ – ФКСУ; професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна техника, специалност „Електроакустика, звукотехника и кинотехника“ – един към катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“ – ФТК; доценти по: професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Автоматизация на производството“ – един към катедра „Автоматизация
на непрекъснатите производства“ – ФА; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Химия“ – един
към катедра „Химия“ – ФЕТТ; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Електроснабдяване и
електрообзавеждане на промишлеността“ – един
към катедра „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електротранспорт“ – ЕФ; главен асистент по
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Индус-
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триална електроника“ – един към катедра „Силова
електроника“ – ФЕТТ, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в Техническия университет – София, в
съответните факултетни канцеларии: ЕФ – каб.
12222, тел. 965 23 70; ФКСУ – каб. 1443а, тел. 965
25 13; ФТК – каб. 1254, тел. 965 22 72; ФА – каб.
2340, тел. 965 24 06; ЕТТ – каб. 1332а, тел. 965 22 20.
150
14. – Нов български университет – София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.2. Психология (когнитивна наука) със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документите се подават в
НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис
215, тел. 8110235, 8110215.
136
85. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление
7.1. „Медицина“ и научна специалност „Ревматология“ за нуждите на Клиниката по ревматология
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, Катедра по вътрешни
болести, със срок 2 месеца от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“. Документи и
справки – София 1612, ул. Урвич 13, Клиника по
ревматология, канцелария (Спаска Величкова),
тел.: 9582281.
86
27. – Националният военен университет „Васил
Левски“, Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент от
област на висшето образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, по научната специалност
02.21.07 Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление (по отрасли) (по
учебните дисциплини: „Микропроцесорна техника“, „Дискретни структури“, „Анализ и синтез на
логически схеми“, „Компютърни системи“ и курс
„Информатика“) за военнослужещ в катедра „Комуникационна и компютърна техника“ във факултет
„Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“.
Изисквания към кандидатите: да притежават военно
звание: „подполковник“ с код на длъжността 3142
9001; „майор“ („капитан“ с изпълнени условия по
чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България) с код на длъжността 3131 9026, ВОС – 1501,
1701, 2201, 2211, 2231, 2301, 2311, 4101, 6901, 1001,
2001 или 4001; да са придобили образователна и
научна степен доктор; да владеят английски или
френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2
по STANAG 6001. Документите да отговарят на
изискванията на Заповед № ОХ-602 от 19.07.2011 г.
и Заповед № ОХ-829 от 9.12.2013 г. на министъра
на отбраната. Заповедите са обявени на сайта на
Министерството на отбраната. Срок за подаване
на документите – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в регистратурата
на университета, Велико Търново, бул. България
76, тел. за контакти: 062/618832.
259
69. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент по 03.01.18 Ревматология в сектор „Кардиология“, за нуждите на
Първа кардиологична клиника на „УМБАЛ“ – ЕАД,
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Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен евестник“. Справки и документи – в
университета, Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
258
36. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за двама доценти по 03.01.53
социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията в сектор „Управление на
здравните грижи“ към ФОЗ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицински университет – Плевен, ул.
Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар,
стая 139, тел. 064/884-172.
243
2. – Аграрният университет – Пловдив, обявява
конкурси за заемане на академични длъжности за:
доценти по: област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.2 Растителна защита, научна специалност: Растителна защита (Хербология) – един;
област на висше образование: 6. Аграрни науки
и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.3 Животновъдство, научна специалност:
Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен
риболов – един; област на висше образование: 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна
специалност: Зеленчукопроизводство – един; главни
асистенти по: област на висше образование: 4.
Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.3 Биологически науки,
научна специалност: Биохимия – един; област на
висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност: Лозарство – един;
всички със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в университета,
отдел „Човешки ресурси“ – тел. 65 44 54.
242
5. – Тракийският университет – Стара Загора,
обявява конкурси за: Медицинския факултет за:
професори по: област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, научни специалности: „Дерматология и
венерология“ към МБАЛ и катедра „Оториноларингология и дерматовенерология“ – един; „Социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията“ – един; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки,
научна специалност „Биохимия“ – един; доцент по
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.4. Обществено
здраве, научна специалност „Теория и методика на
физическото възпитание, спортната тренировка и
кинезитерапията (кинезитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия)“; главни асистенти по
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
научни специалности: „Патологоанатомия и цитопатология“ – един; „Педиатрия“ – един, всички със
срок 2 месеца; Ветеринарномедицинския факултет
за професор по област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина,
научна специалност „Обща и специална патология
на животните“ със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи: за МФ – във

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3   

факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468,
за ВМФ – във факултета, Студентски град, тел.
042/699 506.
97
14. – Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурс за професор
по област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115,
корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 054/830
495, в. 121, GSM: 0899 901943.
149
40. – Висшето училище „Колеж по телекомуникации и пощи“ – София, обявява конкурс за доценти
в професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника по научна специалност
„Електродинамика и антенно-фидерни устройства“
(безжични комуникации, мрежи за мобилни комуникации, мрежи за абонатен достъп) – един, и по
научна специалност „Електродинамика и антеннофидерни устройства“ (радиокомуникационна техника) – един, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – КТП,
София 1700, ул. Академик Стефан Младенов 1, тел.
8062-227, „Персонал и деловодство“.
283
43. – Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, обявява
конкурси за академичните длъжности: професори
по професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност 02.21.10
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката – един за
секция „Информационни технологии в сигурността“
и един за секция „Йерархични системи“; главни
асистенти в секция „Научни пресмятания“ по професионално направление 4.5. Математика – един
по специалност 01.01.09 Изчислителна математика
и един по специалност 01.01.13. Математическо
моделиране и приложение на математиката, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А,стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.
253
701. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси за: професор в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално
направление 4.5. Математика, научна специалност
01.01.11 изследване на операциите (оптимално управление и неговите приложения) – един; гл. асистент в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни науки,
научна специалност 01.01.12 информатика (цифрови
библиотеки и обработка на знания и учебни приложения на цифрови библиотеки) – един, двата за
нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
„КУД“ на института, София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 8, тел. 979-28-48.
220
1. – Кирило-Методиевският научен център при
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент
по професионално направление 2.1. Филология,
научна специалност „Теория и история на лите-
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ратурата“ (Кирилометодиевистика) за нуждите на
секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“
(на половин щатна бройка) със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки – в канцеларията на Кирило-Методиевския
научен център при БАН, ул. Московска 13, ет. 2,
тел. 02/987-02-61.
87
83. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за улична регулация на ул. Филиповско шосе от
ул. 3 март до бул. Добринова скала и изменение
на плана за регулация на контактните територии
заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура, който е изложен в район „Люлин“. На основание чл. 128, ал. 5 и 10 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Люлин“.
348
89. – Община Елин Пелин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план на подземна тръбна мрежа
за оптична свързаност на гр. Елин Пелин и с. Гара
Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област.
Съгласно регистъра на засегнатите имоти трасето
на подземната тръбна мрежа преминава в имоти с
№ 000430, 000191, 000225, 000228 и 000178 по КВС
на землището на гр. Елин Пелин. Възложител на
проекта е „Сет сървиз“ – ООД. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ
и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
296
1. – Община Козлодуй, област Враца, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване – фаза
окончателен проект, за обект: квартали 74, 79, 80,
81, 84, 85, 86, 102, 104, 107, включващ улиците:
Томороз, Стефан Караджа, Люлебургас, Одрин,
Лозенград, Александър Стамболийски, Хаджи Димитър, Никола Войводов, Генерал Скобелев, Завоя
на Черна, гр. Козлодуй. Проектната документация
е изложена за разглеждане в Община Козлодуй в
стая 103 в дирекция „Устройство на територията
и икономически дейности“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
297
6. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен за
проучване проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническа
инфраструктура – кабелно захранване с кабел 20
kV и изграждане на БКТП в поземлен имот (ПИ)

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

с идентификатор 48489.27.767 и кабелно ел. захранване НН през ПИ с идентификатори 48489.27.158,
48489.27.785 и 48489.27.6 по кадастралната карта
на гр. Монтана. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 312, ет. 3 на Община Монтана и
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
281
252. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение плана на новообразуваните имоти в
местността Черешите в землището на с. Драгичево, община Перник, приет с протокол № 7-4 от
16.12.2013 г. на комисията, назначена със заповед
№ 921 от 1.06.2011 г. на кмета на община Перник,
за имот пл. № 501.535. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник.
272
252а. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение плана на новообразуваните имоти
в местността Копринено орище в землището на
с. Драгичево, община Перник, приет с протокол
№ 7-3 от 16.12.2013 г. на комисията, назначена със
заповед № 921 от 1.06.2011 г. на кмета на община
Перник, за поземлени имоти с № 23251.66.244,
23251.66.303, 23251.66.302 и 23251.66.316. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по проекта и придружаващата го документация до кмета на община Перник.
273
252б. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение плана на новообразуваните имоти
в местността Крушите в землището на с. Драгичево, община Перник, приет с протокол № 7-6 от
16.12.2013 г. на комисията, назначена със заповед
№ 921 от 1.06.2011 г. на кмета на община Перник, за
имоти с № 23251.502.36, 23251.502.47 и 23251.502.48.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник.
274
252в. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение плана на новообразуваните имоти в
местността Старо село в землището на с. Драгичево, община Перник, приет с протокол № 7-5 от
16.12.2013 г. на комисията, назначена със заповед
№ 921 от 1.06.2011 г. на кмета на община Перник,
за имоти с № 23251.63.10, 23251.63.61, 23251.63.62,
23251.63.63, 23251.63.64, 23251.63.65 и 23251.63.66.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник.
275
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252г. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение плана на новообразуваните имоти
в местността Маркови върби в землището на
с. Дивотино, община Перник, приет с протокол
№ 7-7 от 16.12.2013 г. на комисията, назначена със
заповед № 921 от 1.06.2011 г. на кмета на община
Перник, за имот № 10 в масив 135. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по проекта и придружаващата го документация до кмета на община Перник.
276
252д. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Шевърляк в землището на гр.
Перник, приет с протокол № 7-8 от 16.12.2013 г.
на комисията, назначена със заповед № 921 от
1.06.2011 г. на кмета на община Перник, за имоти
с идентификатори 55871.250.111, 55871.250.120 и
55871.250.124. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания и възражения
по проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник.
277
1. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 124, ал. 2, 3 и 7,
чл. 104, ал. 1 и чл. 108, ал. 5 във връзка с чл. 60,
чл. 109, ал. 3, чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – ПУР (план за улична регулация и
поземлени имоти за обекти – публична собственост)
и схеми „В и К“, „Електро“ и „Пътна“ в обхват част от
структурна единица 170(170-1) от общия устройствен
план на община „Марица“ за зона Смф в граници
от североизток – частни земеделски земи, югоизток – част от ПИ № 41.25 – отводнителен канал,
част от ПИ № 41.24 – напоителен канал, юг – част
от ПИ № 41.202 – напоителен канал, на запад ПИ
№ 41.146 – път от републиканската пътна мрежа, и
северозапад – част от ПИ № 41.147 – напоителен
канал, и част от ПИ № 41.26 – отводнителен канал,
по кадастралната карта на с. Костиево, област Пловдив. Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа от
заинтересуваните лица, които в едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
„Марица“, област Пловдив.
240
1. – Община Созопол на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен
план – парцеларен план за подводен линеен обект
на техническата инфраструктура: „Дълбокоморско
заустване на пречистени от пречиствателна станция Созопол отпадъчни води“ – морска част, като
част от „Интегриран проект за водния цикъл на
гр. Созопол – I етап“ с трасе и сервитут – дъно
под вътрешни морски води, публична държавна
собственост. „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Созопол – I етап“ е обявен с Решение № 40
от протокол № 3 от 24.11.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Созопол, за обект от първостепенно
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значение за Община Созопол. Проектът се намира в
сградата на Община Созопол. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробния
устройствен план пред общинската администрация.
241
6. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура за обект
„Допълнително водоснабдяване на с. Спасово от
извор „Кюнта“ в ПИ 007039, землище с. Изворово,
община Чирпан, област Стара Загора“. Документацията по изработения проект е на разположение
всеки работен ден в стая № 4, ет. 1 в сградата
на Община Чирпан. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
писмени възражения, предложения и искания по
проекта могат да бъдат подавани до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването
на това обявление в „Държавен вестник“.
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Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
с нестопанска цел „Граждански контрол – защита
на животните“ от Пловдив на Наредба № 20 от
1 ноември 2012 г. за минималните изисквания за
защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването,
отглеждането и/или доставката им, а именно:
чл. 28, ал. 2 до ал. 9, чл. 29, 30, 31, чл. 33, т. 2,
буква „д“ и т. 3, буква „г“, както и приложение
№ 6 към чл. 28, ал. 4, издаден от Министерството  
на земеделието и храните, по което е образувано
адм. д. № 15633/2013 г. по описа на Върховния
административен съд.
286
Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпила жалба с изх. № 1100-45 от 19.12.2013 г.
на областния управител на област Пазарджик
против Решение № 446, прието на заседание на
Общинския съвет – гр. Панагюрище, проведено
на 28.11.2013 г., протокол № 31, т. 3.3 от дневния
ред. По жалбата е образувано адм. дело № 10 по
описа на Административния съд – Пазарджик, за
2014 г., което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 3.02.2014 г. от 11,30 ч.
314
Административният съд – София област, трети
състав, на основание чл. 185 и сл. АПК съобщава,
че е образувано адм. дело № 1318/2013 г. по описа
на АССО, което ще бъде разгледано в открито
съдебно заседание на 19.02.2014 г. от 11 ч. (при
невъзможност да се осъществи в срок призоваването до датата на първото съдебно заседание
определя като втора дата – 5.03.2014 г. от 11 ч.),
и е с предмет на оспорване, против Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси
и цените на услугите на територията на община
Сливница, приета с Решение № 23 от 12.02.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Сливница. Конституира-
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ни страни в производството са: оспорващ – „Ото
хотели“ – ЕООД, представлявано от Марин Асенов
Джумбев, гр. Сливница, ул. Елин Пелин 24; ответник: Общинският съвет – гр. Сливница; страна:
Софийска окръжна прокуратура.
299
Пловдивският районен съд, ІІІ брачен състав, призовава Жамал Абдел Халим, роден на
3.10.1970 г., с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 26.02.2014 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.
д. № 16488/2013 г., заведено от Мария Христова
Маркова от Пловдив, за развод. Ако въпреки
обнародването ответникът не се яви в съда при
разглеждане на делото, съдът ще му назначава
особен представител.
230
Пловдивският районен съд, І бр. състав, призовава Ахмад Мохамад Карим, с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 26.02.2014 г. в 9,30 ч. като ответник
по гр.д. № 19513/2013 г., заведено от Костадинка
Георгиева Вълчева от гр. Съединение, за развод.
Ако въпреки обнародването ответникът не се яви
в съда при разглеждане на делото, съдът ще му
назначава особен представител.
301
Пловдивският районен съд, брачна колегия, IV
брачен състав, призовава Милорад Боич, роден на
17.10.1984 г. в Република Сърбия и Черна гора, с.
Ядренска Лещница, община Лозница, с последен
адрес гр. Раковски, ул. Драва 5, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 27.02.2014 г. в 9 ч. като
ответник по гр.д. № 17543/2013 г., заведено от
Гюлю Мехмед Боич, с предмет иск по чл. 49, ал. 4
СК. Ако въпреки обнародването ответникът не се
яви в съда при разглеждане на делото, съдът му
назначава особен представител при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
300
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
85 състав, призовава Марк Антъни Делгадо пред
СРС, ІІІ гр. отделение, 85 с-в, по образувано гр. д.
18405/2013 г. по иск с правно основание чл. 127 СК
от Анелия Сашкова Недялкова срещу Марк Антъни
Делгадо, гражданин на САЩ, роден на 6.01.1971 г.,
като ответник. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ ответникът може да подаде
писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК на исковата
молба, след като се запознае с исковата молба и
приложенията към нея, които се намират в деловодството на съда, като следва да посочи съдебен
адрес в страната. В противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
244
Габровският окръжен съд обявява, че е образувано гр. д. № 192/2013 г. със страни: Комисия
за отнемане на незаконно придобито имущество,
БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя Пламен
Георгиев Димитров с адрес за призоваване Велико Търново, пл. Център 2, стая 211А (сградата на
областния управител) против:
– Стефан Николаев Колев с постоянен адрес
Габрово, ул. Радичевец 8, с настоящ адрес Габрово,
ул. Гърмидолов 8;
– „Мечтания“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, ул. Гърмидолов 8, представлявано от Христина Конг Нгуен, с правно основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във връзка с § 5
ПЗР ЗОПДНПИ и с искане за отнемане в полза на
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държавата следното имущество на обща стойност
403 727,43 лв., а именно:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) от
Стефан Николаев Колев:
– поземлен имот с кадастрален идентификатор
14218.536.15 по КК и КР на гр. Габрово, одобрена
със Заповед № РД-18-19 от 18.05.2007 г. на и. д. на
АГКК с адрес на имота Габрово, кв. Пройновци
15-6, с площ 1272 кв. м съгласно скица на ПИ
№ 5655/15.08.2013 г. на СГКК – Габрово, в който
имот е построена двуетажна еднофамилна жилища
сграда със ЗП 128 кв. м, имаща кадастрален идентификатор № 14218.536.15.1 съгласно скица на сграда
№ 5656/15.08.2013 г. на СГКК – Габрово; съгласно
документите за собственост (с нотариален акт за
покупко-продажба, вписан в Службата по вписвания – Габрово, под вх. рег. № 3559/23.07.2007 г.,
акт № 71, том 13, дело 3019/2007 г.) имотът
представлява урегулиран поземлен имот II-18 от
кв. 12 по плана на кв. Пройновци, гр. Габрово,
с обща площ 1290 кв. м, при съседи: ул. о.т. 4162, урегулиран поземлен имот ІІІ-15, урегулиран
поземлен имот XI-14, урегулиран поземлен имот
XII-14 и урегулиран поземлен имот 1-17„а“, в
който съгласно строително разрешение № 199
от 13.10.2009 г., издадено от главния архитект на
Община Габрово, е построена двуетажна жилищна
сграда – еднофамилна, с кадастрален идентификатор № 14218.536.15.1, със застроена площ 128 кв.
м; пазарната стойност на целия имот към ноември
2013 г. е в размер 57 000 лв.;
– мотоциклет, марка и модел „Хонда ЦБР 900
РР“, peг. № ЕВ 0244 В, рама № JH2SC33D3WM320004,
двигател № SC33E20130004, дата на първа регистрация 20.03.1997 г.; пазарната стойност на мотоциклета
към момента е 2800 лв.;
– вземане на Стефан Николаев Колев от „Калди“ – ООД, в размер 9100 лв., произхождащо от
направена допълнителна парична вноска;
– вземане на Стефан Николаев Колев от
„Стеф – 2001“ – ООД, в размер 800 лв., произхождащо от направена допълнителна парична вноска;
– сумата 83 968,45 лв., внесени по разплащателна сметка в левове: IBAN: BG 02 STSA 9300
0015 484067 (№ 15484067) в „Банка ДСК“ – ЕАД,
ФЦ – Габрово, РЦ – Велико Търново, открита на
18.04.2008 г.;
– сумата 10 000 лв., внесени по сметка
№ 18696308 в „Банка ДСК“ – ЕАД, ФЦ – Габрово,
РЦ – Велико Търново;
– сумата 35 000 лв., касово внесени по спестовен
влог в левове с № на сметка 15483914 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, ФЦ – Габрово, РЦ – Велико Търново;
– сумата 6571,47 лв. – левова равностойност на
3354,72 евро, касово внесени по банкова сметка
в евро с IBAN: BG 85 UNCR 7630 1475 9660 36 в
„УниКредит Булбанк“ – АД;
– сумата 150 453,63 лв., касово внесени по
банкова сметка с IBAN: BG 88 UNCR 7630 1077
9410 32 в „УниКредит Булбанк“ – АД;
– сумата 7012 лв., касово внесени по банкова сметка № 20126189 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
ФЦ – Габрово, РЦ – Велико Търново;
– наличността по банкова сметка в левове с
IBAN: BG 02 STSA 9300 0015 484067 (№ 15484067) в
„Банка ДСК“ – ЕАД, ФЦ – Габрово, РЦ – Велико
Търново, открита на 18.04.2008 г., в размер към
28.03.2013 г. 1071,88 лв.;
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– сумата 900 лв., представляващи номиналната стойност на 9 дяла от капитала на „Максимус
шоу“ – ООД, ЕИК 131209853, със седалище и адрес
на управление София, ул. Янко Сакъзов 20, вх. Б,
ет. 5, ап. 13;
– сумата 3000 лв., представляващи номиналната
стойност на 30 дяла от капитала на „Калди“ – ООД,
ЕИК 200147707, със седалище и адрес на управление
Габрово, бул. Априлов 37.
На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от Стефан Николаев Колев:
– сумата 1600 лв., представляваща пазарната
стойност към 29.11.2005 г. (момента на продажба)
на лек автомобил марка и модел „Субару Джусти“,
рег. № ЕВ 1179 АК, рама № JF1KD8KL01 GO 15270,
двигател № 188600EF12, дата на първа регистрация:
10.03.1989 г., придобит на 5.01.2005 г. с договор за
покупко-продажба на моторно превозно средство;
автомобилът е собственост на лицето до 29.11.2005 г.;
– сумата 7200 лв., представляваща пазарната
стойност към 26.05.2008 г. (момента на продажба)
на мотоциклет, марка и модел „Хонда ЦБР 1100“,
peг. № ЕВ 0662 В, рама № JH2SC35281M400045,
двигател № SC35E3404539, дата на първа регистрация – 1.01.2001 г.;
– сумата 1600 лв., представляваща пазарната
стойност към 18.07.2000 г. (момента на продажба)
на мотоциклет, марка и модел „Хонда Астра“,
peг. № ЕВ 0054В, рама № MH1NF000SSK073084,
двигател № NFE1073506, дата на първа регистрация – 18.07.1998 г.;
– сумата 6000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на разпореждане (1.06.2000 г.)
на мотоциклет, марка и модел „Харлей Дейвидсън Класик 920“, per. № ЕВ 0018 В, рама
№ 1HD1GHL15TY307347, двигател № GHLT307347,
дата на първа регистрация – 8.08.1995 г.;
– сумата 4900 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на разпореждане (29.08.2012 г.)
на лек автомобил „Мерцедес ЦЛК 200“, per. № ЕВ
1295 АН, рама № WDB2083251F007649, двигател
№ 11194510013363, дата на първа регистрация
14.08.1997 г.;
– сумата 4000 лв., получени от продажбата на
40 дружествени дяла, всеки по 100 лв., или общо
4000 лв., от капитала на „Стеф – 2001“ – ООД,
ЕИК 107524394, съгласно договор за продажба на
дружествени дялове от 19.09.2012 г., нотариално
заверен, сключен между Стефан Колев на „Билдинг
Експрес“ – ЕООД;
– сумата 9000 лв., получени от продажбата на товарен автомобил, марка и модел „Джип Еранд Чероки“, peг. № ЕВ 3290 АТ, рама № 1J8G2E8A94Y110838,
двигател № 665921300044148, дата на първа регистрация 23.12.2003 г.; пазарна стойност на автомобила
към момента 9000 лв.
На основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от „Мечтания“ – ЕООД, ЕИК
201883053, представлявано от Христина Конг Нгуен
– колесар, марка „BBRENDERUP“, модел
„BASIC 600“, peг. № ЕВ 3931 ЕА, със сериен
№ UH2000012CP388312, рама № 005379967, дата
на първа регистрация 28.09.2012 г. (закупен нов),
придобит на 3.09.2012 г. с договор за покупко-продажба и фактура; пазарната стойност към момента
е 1750 лв.
Заинтересованите лица могат да предявят своите
претенции върху имуществото до първото заседание
за разглеждане на делото. Първото съдебно заседание по делото е насрочено за 22.05.2014 г. от 15 ч.
226
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Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266 ТЗ и чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ вписва с Решение № 4290 от 24.10.2013 г.,
постановено по търговско дело по несъстоятелност
№ 395/2013 г. на СНЦ „Младежки дейности и
инициативи“: Обявява неплатежоспособността на
ЮЛНСЦ сдружение „Младежки дейности и инициативи“ – Благоевград (в ликвидация), БУЛСТАТ
101054393. Определя начална дата на неплатежоспособността – 16.04.2013 г. Открива производство
по несъстоятелност на ЮЛНСЦ сдружение „Младежки дейности и инициативи“ – Благоевград (в
ликвидация). Постановява прекратяване дейността
му. Обявява в несъстоятелност ЮЛНСЦ сдружение
„Младежки дейности и инициативи“ – Благоевград
(в ликвидация). Постановява обща възбрана и запор
на имуществото му. Спира производството по т.д.
№ 395/2013 г. по описа на ОС – Благоевград. Указва
на длъжника и неговите кредитори, че спряното
производство по несъстоятелност може да бъде
възобновено в срок от една година от вписването
на решението по молба на длъжника или на кредитор, ако те удостоверят, че е налице достатъчно
имущество или ако депозират необходимата сума
за предплащане на началните разноски по чл. 629б
ТЗ в размер 4200 лв. Указва на длъжника и неговите кредитори, че ако в срока по чл. 632, ал. 2
ТЗ не бъде поискано възобновяване на спряното
производство по несъстоятелност, производството ще бъде прекратено и ще бъде постановено
заличаване на длъжника от търговския регистър.
Осъжда ЮЛНСЦ сдружение „Младежки дейности
и инициативи“ – Благоевград (в ликвидация), да
заплати по сметка на ОС – Благоевград, държавна такса в размер 250 лв. Решението подлежи на
вписване в търговския регистър съгласно чл. 622
ТЗ. Препис от решението да се изпрати на Агенцията по вписванията на основание чл. 14 от Закона
за търговския регистър за вписване в търговския
регистър. Решението съгласно чл. 613а, ал. 1 ТЗ
подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от
вписването му в търговския регистър, включително
и от трети лица, които имат вземане, произтичащо
от влязло в сила съдебно решение или от влязъл в
сила акт, установяващ публичноправно задължение,
съгласно чл. 613а, ал. 2 ТЗ.
231
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д. № 2574/90 г.
за политическа партия „Движение за права и свободи“, както следва: вписа промяна в Централното
оперативно бюро на ПП „Движение за права и
свободи“, като заличава Христо Дамянов Бисеров;
след вписаната промяна Централното оперативно
бюро е в състав: Лютви Ахмед Местан – председател на ДПС, Алиосман Ибраим Имамов – заместник-председател на ЦС на ДПС, Рушен Мехмед
Риза – заместник-председател на ЦС на ДПС, Филиз
Хаккъева Хюсменова – заместник-председател на
ЦС на ДПС, Мустафа Сали Карадайъ – секретар
на ЦОБ на ДПС, Джевдет Ибрям Чакъров, Емел
Етем Тошкова, Илхан Ахмед Кючюк, Исмет Исмаил
Исмаил, Йордан Кирилов Цонев, Камен Костов
Костадинов, Рамадан Байрам Аталай, Ремзи Дурмуш Осман, Тунчер Мехмедов Кърджалиев, Хасан
Ахмед Адемов, Четин Хюсеин Казак, Юнал Саид
Лютфи, Янко Александров Янков.
252
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Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д. № 2304/1990 г.
за политическа партия „Партия на свободните демократи“, рег. по ф. д. № 2304/1990 г. на СГС, 1.2
регистърен състав, както следва: вписва промените
в устава на партията, приети на ІV редовен конгрес,
проведен на 30.06.2013 г., които са неразделна част
от решението; вписва ново седалище и адрес на
управление: Пловдив, ул. Съединена България 11;
вписва нов председател на Партия на свободните
демократи – Пламен Данчев Николов; вписва нов
Национален изпълнителен съвет, който е постоянен
работен орган, в следния състав: Пламен Данчев
Николов, Анка Янкова Ангелова, Красимира Димитрова Даскалова, Йордан Дончев Георгиев, Атанаска
Сотирова Илиева, Десислава Красимирова Велчева,
Петя Атанасова Вълчева, Николай Петров Дошков, Николинка Веселинова Велева, Петър Славов
Дошков, Чавдар Симеонов Пантев, Гено Рангелов
Гаръбски, Михаил Симеонов Докторов, Пенко
Атанасов Порязов, Златка Борисова Методиева,
Пламен Генов Семковски, Янко Костов Буюклиев;
вписва нова Наблюдателна комисия в следния състав: Росен Йорданов Ангелов, Йорданка Рангелова
Семковска, Ивелина Иванова Петрова, Димитър
Недялков Даскалов, Петко Пенов Данчев; вписва
нов Национален партиен съвет в следния състав:
Пламен Данчев Николов, Анка Янкова Ангелова,
Красимира Димитрова Даскалова, Йордан Дончев
Георгиев, Атанаска Сотирова Илиева, Десислава
Красимирова Велчева, Петя Атанасова Вълчева,
Николай Петров Дошков, Николинка Веселинова
Велева, Петър Славов Дошков, Чавдар Симеонов
Пантев, Гено Рангелов Гаръбски, Михаил Симеонов Докторов, Пенко Атанасов Порязов, Златка
Борисова Методиева, Пламен Генов Семковски,
Янко Костов Буюклиев, Росен Йорданов Ангелов,
Йорданка Рангелова Семковска, Ивелина Иванова
Петрова, Димитър Недялков Даскалов, Петко Пенов Данчев, Деяна Симеонова Илиева, Йорданка
Пенова Данчева, Милен Лалов Барбанаков.
278

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
Софийският градски съд с определение от
13.01.2014 г. по искане на 1/3 от членовете на
Браншовата камара на таксиметровите водачи и
превозвачи на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на 25.02.2014 г. в 14 ч.
в сградата на камарата в София, ул. Пловдив,
бл. 175, вх. Б, ет. 1, ап. 25, при следния дневен
ред: 1. изменение и допълнение на устава; 2.
освобождаване на членове на управителния и
на контролния съвет и избор на нови членове.
При липса на кворум на основание на чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., при същия дневен ред и на същото място
и се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите.
419
1. – Управителният съвет на сдружение „Съвет на
жените бежанки в България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10.2.2 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 2.03.2014 г. в 12 ч. в София,
район „Лозенец“, бул. Джеймс Баучер 76, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на стари и приемане
на нови членове на сдружението; 2. вземане на решение за промяна на дейността на сдружението и
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определянето є от частна полза в обществена полза;
3. приемане на промени в устава на сдружението;
4. освобождаване от длъжност и отговорност на
членовете на управителния съвет; 5. избор на нов
управителен съвет; 6. избор на нов председател на
управителния съвет. При липса на необходимия съгласно устава кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно същия
ден и на същото място и при спазване на същия
дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат
на разположение на всички членове на сдружението.
232
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска федерация на индустриалните енергийни
консуматори“ (БФИЕК), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 27.02.2014 г. в 11 ч. на адрес: Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София, годишно
общо събрание на сдружението при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад за дейността на БФИЕК
за 2013 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет на
БФИЕК за 2013 г.; 3. разглеждане на предложение
за промяна на годишния членски внос; 4. приемане
на проектобюджета на БФИЕК за 2014 г.; 5. разни.
312
1. – Върховният колективен орган (Управителният съвет) на фондация „Младежка толерантност“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с
чл. 11 от учредителния акт свиква извънредно изборно заседание на членовете си на 7.03.2014 г. в 14 ч.
в София, бул. Ал. Стамболийски 45А, при следния
дневен ред: 1. произнасяне на УС на фондацията
по постъпили молби на двама членове от УС с
предявено искане за прекратяване на членствените
им правоотношения; 2. частично актуализиране на
състава на ръководството на управителния орган
на фондацията с избор на нови членове на УС; 3.
приемане и съгласуване на приетите изменения в
учредителния акт на фондацията и даване на съгласие за отразяване на промените в регистъра на
съда; 4. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието на УС на фондацията
ще се проведе на същото място, при същия дневен
ред от 15 ч., колкото и членове да се явят.
233
Марияна Стоянова Султанова, Любен Любенов
Пенин и Ясен Димов Матеев – ликвидатори на
сдружение с нестопанска цел „Гео“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24 и 25 от устава на
сдружението свикват общо събрание на 14.03.2014 г.
в 17 ч. на адреса на управление на сдружението в
София, кв. Борово, бл. 214, вх. Г, ет. 6, ап. 70, при
следния дневен ред: 1. приемане на встъпителен и
приключвателен баланс и финансов отчет; 2. отчет
и доклад на ликвидаторите за приключване на ликвидацията; 3. искане за заличаване и вписване на
заличаването на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час и ще се проведе на същото място от 18 ч.
независимо от броя на присъстващите.
235
16. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на туристическите аниматори“ (АТА), София, на основание чл. 18 от устава във връзка с
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на 16.03.2014 г. в 10 ч. в седалището и адреса на
управление на сдружението – София 1700, ул. Иван
Пейчев 10, вх. А, ет. 1, ап. 2, при следния дневен ред:
1. разглеждане и одобряване на молба-предизвестие
на члена на управителния съвет Моника Николаева Буровска за освобождаването є като член на
управителния съвет, както и за освобождаването є
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от отговорност за управлението на сдружението и
за прекратяване на членството є в сдружението;
2. избор на нов член на управителния съвет и нов
председател на управителния съвет; 3. разглеждане
и одобряване на молбата за приемане на нов член
на сдружението; 4. разглеждане и приемане на промени в устава на сдружението; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
Всички писмени материали са на разположение на
членовете на сдружението в продължение на един
месец преди датата на провеждане на събранието.
305
1. – Управителят на сдружение с нестопанска цел
„Спортен клуб Нюанс“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква общо събрание
на 18.03.2014 г. в 18 ч. в Национална спортна академия „Васил Левски“, зала 307, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове; 2. освобождаване
на членове; 3. приемане на промени в устава, както
следва: „Чл. 3. Седалището и адресът на управление на сдружението са: гр. София, ж. к. Младост 1,
бл. 45, вх. А, ап. 14.“; „Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в
създаване, разпространение и опазване на ценности в
областта на естетическата и художествената гимнастика и спорта.“; „Чл. 22, ал. 3. Свикването на общо
събрание се извършва с писмена покана, изпратена
по пощата с обратна разписка или по факс или по
електронна поща и удостоверено, че е получена (или
достигнала до знанието на всеки един от членовете
на сдружението най-малко 30 дни преди датата на
провеждане на събранието.“; 4. избор на управител.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
260
83. – Управителният съвет на Националния
съюз „Безопасност и охрана“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 10.12.2013 г. свиква
общо събрание на членовете на 26.03.2014 г. в 15 ч.
в София, бул. Джеймс Баучер 76, зала „София“ на
Българския червен кръст при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на Националния съюз „Без
опасност и охрана“ за 2013 г.; 2. отчет за финансовата
дейност на НСБО за 2013 г.; 3. приемане на План
за дейността на Националния съюз „Безопасност и
охрана“ през 2014 г. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час по-късно и се провежда на същото място и при
същия дневен ред колкото и членове да се явят.
256
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Български национален комитет на
ИКОМ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на 26.03.2014 г.
в 16 ч. на адрес: София, район „Възраждане“, ул.
Опълченска 66, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклад с годишен финансов отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2013 г.; 2.
приемане на програма и основни насоки за дейността
през 2014 г.; 3. приемане на бюджета на сдружението
за 2014 г.; 4. избиране на регистриран одитор, който
да завери годишния счетоводен очет за 2014 г.; 5.
приемане на промени в устава; 6. приемане на нови
членове на сдружението; 7. приемане на промени
в ръководните органи; 8. приемане на решение
относно дължимостта и размера на членския внос
и на имуществени вноски; 9. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9   

се проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове. Всички необходими документи
във връзка със събранието ще бъдат на разположение
на членовете на посочения по-горе адрес.
257
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Италианска търговска камара в
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението
на 27.03.2014 г. в 17 ч. в София, „Сенс Хотел“, бул.
Цар Освободител 16, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността и годишен финансов отчет за 2013 г.; 2. приемане на програма за
дейността и проектобюджет на камарата за 2014 г.;
3. приемане на отчет за дейността на управителния
съвет за 2013 г.; 4. изключване на членове на сдружението поради неплащане на членски внос, както
и на такива членове, които не спазват устава и вътрешните правила на камарата; приемане на нови
членове на сдружението; 5. промяна на седалището
и адреса на управление на сдружението; 6. приемане
на изменения и допълнения на устава; 7. изменения
в броя и състава на УС; освобождаване от длъжност
и назначаване на нови членове на УС; 8. промени
в състава на контролния съвет; освобождаване от
длъжност и назначаване на нови членове на КС;
9. разни. В съответствие с чл. 12, т. 2 от устава на
сдружението на заседанието на общото събрание
са поканени да присъстват посланикът на Италия
в Република България Н. Пр. Марко Контичели и
Франческо Мария де Стефани Спадафора – съветник, заместник-ръководител на мисията, завеждащ
търговско-икономическия отдел. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват лично или
чрез упълномощен представител. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове. Материалите във връзка със
свикването и провеждането на общото събрание се
предоставят на всеки член при поискване от УС.
265
2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Автомобилен клуб „Север“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 10.04.2014 г. в 17 ч. в заседателната
зала в сградата на УСАС, ул. Константин Преславски 3, София, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
на АК „Север“ за 2013 г.; 2. приемане на бюджета на
АК „Север“ за 2014 г. Материалите за общото събрание са на разположение на адреса на седалището му
10 дни преди събранието. Регистрацията ще започне
в 16 ч. на 10.04.2014 г. 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 независимо от броя на присъстващите.
117
1. – Управителният съвет на сдружение за
здравно и духовно развитие „Уърълд Партнерс
България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 17.04.2014 г.
в 10 ч. в с. Енина, ул. Елтимир 16, община Казанлък, област Стара Загора, при следния дневен ред:
1. вземане на решения, свързани с дейността на
сдружението; 2. приемане на годишния отчет на
изпълнителния директор на сдружението за 2013 г.;
3. приемане на финансовия отчет за 2013 г.; 4. приемане на предлаганата дейност на сдружението за
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2014 г. 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.
169
2. – Управителният съвет на Комисията за
регионално и международно сътрудничество по
проблемите на мобилността и комуникативността
на хора с трайни увреждания на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 24.04.2014 г. в 16 ч. в заседателната зала на ул.
Константин Преславски 3 в София при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на КРМСПМКХТУ за
2013 г.; 2. приемане на бюджета за 2014 г. Материалите за общото събрание са на разположение на
адреса на седалището му 10 дни преди събранието.
Регистрацията ще започне в 15 ч. на 24.04.2014 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
287
1. – Управителният съвет на юридическо лице
с нестопанска цел сдружение „Клуб по хокей Свети Климент – Варна“ на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 28.02.2014 г. в 17,30 ч. във
Варна, ул. Михаил Колони 10, ет. 1, стая № 104, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2.
отчет за дейността на клуба за изтеклия 3-годишен
период; 3. финансов доклад за отчетния период; 4.
избор на управителен съвет; 5. промени в устава; 6.
други. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на клуба всеки присъствен ден
от 8 до 14 ч. в офиса на сдружението. 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.
249
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Кунчеви“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава свиква редовно
общо събрание на своите постоянни членове на
31.03.2014 г. в 10 ч. във Варна, ул. Карамфил 34А,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на автоклуб „Кунчеви“ за 2013 г.; 2. възлагане на
управителния съвет отговорност за осъществяване
на дейността на клуба и постигане на определени
цели за 2014 г.; 3. приемане на предложения за
нови постоянни членове. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на постоянните
членове на адрес: Варна, ул. Карамфил 34А, от 9 ч.
до 17 ч. всеки работен ден. При липса на кворум
на основание чл. 35 от устава на СНЦ „Кунчеви“ и
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
298
1. – Управителният съвет на сдружение „Войскови университетски спортен клуб „Васил Левски“ – Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 12.03.2014 г. в 14,30 ч. в
Дома на културата на НВУ „Васил Левски“, бул.
България 76, при следния дневен ред: 1. избор на
членове на управителния съвет на сдружението; 2.
избор на председател на управителния съвет на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 15,30 ч. при
същия дневен ред. Поканват се всички членове на
сдружението да вземат участие в общото събрание.
248
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1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб „Спешъл Олимпикс
Велико Търново“ (СК „СОВТ“) със седалище на
управление Велико Търново, ул. В. Берон 12, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 15.03.2014 г.
в 14 ч. в офиса на сдружението при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад за работата на управителния съвет и дейността на сдружението; 2. приемане
на финансови отчети на сдружението; 3. промени
в устава на сдружението; смяна на седалището;
промени в управителния съвет на сдружението; 4.
разни. Поканват се всички членове на сдружението
да вземат участие лично или чрез упълномощен
представител. Регистрацията на участниците в общото събрание ще се извършва между 13 и 14 ч.
на 15.03.2014 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Представителите на членове да носят със себе
си актуални документи.
266
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БК Чепинец“, Велинград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.03.2014 г.
в 10 ч. във Велинград, бул. Съединение 250, при
следния дневен ред: 1. приемане отчета на управителния съвет; 2. приемане на нов член на общото
събрание на клуба; 3. освобождаване на член на
общото събрание на клуба; 4. освобождава членовете
на управителния съвет; 5. избира нови членове на
управителния съвет; 6. промяна на устава на клуба.
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.
263
3. – Съветът на настоятелите на Училищното
настоятелство при Национална Априловска гимназия – Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 13.03.2014 г. в 17,30 ч. в
Актовата зала на гимназията при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на училищното
настоятелство; 2. финансов отчет; 3. промени в
устава на училищното настоятелство; 4. попълване
състава на съвета на настоятелите. Поканват се за
участие членовете на настоятелството и родителите,
представители на отделните класове.
236
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел ФК „Вихър – 1965“, Златоград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 17.03.2014 г. в 17 ч. в Златоград,
ул. Ст. Стамболов 1, сградата на общинската администрация, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
предложения за промяна в устава на сдружението;
2. избор на нов управителен съвет; 3. избор на нов
председател на сдружението; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден, на същото място, при
същия дневен ред един час по-късно от 18 ч. с
наличния кворум.
292
7. – Управителният съвет на Спортен клуб „Шампион“, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 23.03.2014 г. в 10 ч. в Пазарджик,
ул. Криволак 1, при следния дневен ред: 1. избиране
на нов УС на сдружението; 2. вземане на решение
за допълване и вписване в предмета на дейност на
сдружението на „Организиране, провеждане и администриране на тренировъчна и състезателна дейност
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по фехтовка“; 3. вписване на промените в устава на
сдружението и предприемане на действия относно
обявяването и вписването и в регистъра на фирменото отделение на Пазарджишкия окръжен съд, и в
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
262
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Сдружение Старс Денс Център“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 17.03.2014 г. в 18 ч. в
Пловдив, ул. Богомил 77, ет. 2, ап. 6, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на един от досегашните
членове на сдружението като член на сдружението
и като член на управителния съвет; 2. приемане на
нов член на сдружението като член на сдружението
и като член на управителния съвет. Съобразно чл. 22,
ал. 6 от устава на сдружението общото събрание се
счита за законно, ако присъстват поне половината
от членовете. Ако в посочения час не се събере
необходимият кворум, събранието се отлага за един
час по-късно, при същия дневен ред и се счита за
законно, колкото и членове да се явят.
285
2. – Управителният съвет на Дружеството за
разпространение на знания – Разград, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
28.03.2014 г. в 16 ч. в офиса на дружеството, Разград,
ул. Н. Й. Вапцаров 10 (Средношколско общежитие,
стая 115), при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на дружеството за периода януари – декември 2013 г.; 2. отчет на финансово-контролния съвет; 3. приемане на финансовия отчет за
2013 г. и бюджета за 2014 г.; 4. приемане на плана за
работа на дружеството през 2014 г.; 5. освобождаване
на стари и приемане на нови членове на сдружението; 6. избор на управителен съвет; 7. избор на
контролен съвет; 8. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
185
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Училищно настоятелство при СОУ
„Николай Катранов“ – Свищов, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 12.03.2014 г. в 17,30 ч. в учителската стая в СОУ „Николай Катранов“ – Свищов,
ул. Христаки Павлович 8, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на сдружението за 2011 г.,
2012 г., 2013 г.; 2. приемане на годишен финансов
отчет за 2013 г.; 3. приемане на програма за осъществяване дейността на сдружението за 2014 г.;
4. приемане на нови членове на настоятелството;
5. прекратяване на членство в настоятелството; 6.
организационни въпроси; 7. избор на нов управителен съвет на настоятелството. Поканват се всички
членове да присъстват на събранието. 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.
165
2. – Управителният съвет на сдружение „Читалища“, Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 23
и чл. 24(1) от устава си свиква отчетно събрание
на 28.03.2014 г. в 10,30 ч. в залата на НЧ „Хаджи
Димитър – 1937“, ул. Георги Икономов 19, Сливен,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2013 г.; 2. финансов отчет за 2013 г.;
3. приемане на план за работа и развитие на сдружението за 2014 г.; 4. организационни.
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Българско
общество по индивидуална психология „Алфред
Адлер – Стара Загора“, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 10.03.2014 г. в 18 ч. в Стара Загора,
ул. Св. Патриарх Евтимий 165, ет. 5, ап. 25 (офиса
на сдружението), при дневен ред: 1. доклад на УС
за дейността на сдружението и годишен финансов
отчет за предходната финансова година; проект за
решение – приемане на доклада на УС за дейността
на сдружението и годишния финансов отчет за пред
ходната финансова година; 2. обсъждане на насоки
за бъдещата работа на сдружението – предложения.
При липса на кворум общото събрание на членовете
на сдружението ще се проведе при условията на
чл. 27, изр. 2 от ЗЮЛНЦ. Материалите за събранието
са на разположение на членовете на сдружението
на адрес Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий
165, ет. 5, ап. 25, всеки работен ден от 18 до 20 ч.
77
2. – Управителният съвет на СНЦ „Клуб по пожароприложен спорт Мадарски конник“ – Шумен,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 във
връзка с чл. 24, ал. 1, 3, 4 и 5 от устава на сдружението свиква общо събрание на 25.03.2014 г. в 10 ч.
в сградата на ОУПБЗН, Шумен, ул. Охрид 15, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на постъпили
молби по чл. 22, ал. 1, т. 1 ЗЮЛНЦ, вземане на
решение за изключване на членове на сдружението;
2. вземане на решение за приемане на нови членове; 3. вземане на решение за промени в състава
на управителния съвет; 4. вземане на решение за
промяна на устава на сдружението. Предложения
за решения: Прекратява членството в сдружението
на членовете, подали молби по чл. 22, ал. 1, т. 1
ЗЮЛНЦ. Приемане за членове на сдружението на
лицата, подали молби за членство. Вземане на решение сдружението да се представлява и управлява
от управителен съвет в следния състав: Мирослав
Христов Желязков, Росен Руменов Борисов, Валентин Николаев Василев, Красимир Цанев Колев,
Евгени Костов Петров. Вземане на решение за
избиране председател на управителния съвет на
сдружението г-н Мирослав Христов Желязков, като
го упълномощава да представлява сдружението
пред трети лица. Променя устава на сдружението
с нестопанска цел, както следва: чл. 15, ал. 4 от
устава се изменя и придобива следния вид: „(4)
Отпадането на членство е налице при невнасянето
на две поредни имуществени вноски, представляващи
членски внос, или системно невнасяне на членски
внос или неучастие в дейността на сдружението.
Отпадането се констатира от управителния съвет
по документи и с надлежно решение, с което се
прекратява членството.“; чл. 17, ал. 1 от устава се
изменя и придобива следния вид: „Всички членове
на сдружението са длъжни да правят имуществени
вноски под формата на членски внос. Размерът
на членския внос се определя от общото събрание
на сдружението. Членският внос се заплаща всеки
месец в срок до 10-о число на месеца, следващ този,
за който се отнася. Върху посочения членски внос
се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен
процент, определен от БНБ.“; в чл. 24 от устава
навсякъде „Държавен вестник“ се заменя с „Местен
ежедневник“; чл. 24, ал. 1 от устава се изменя и
придобива следния вид: „Времето за публикуване
на поканата в местния ежедневник до откриването
на общото събрание не може да бъде по-малко от
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7 дни.“ 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.
222
1. – Учредителният комитет на СН „Бистра“,
с. Бистра, община Търговище, област Търговище,
на основание чл. 10, ал. 4 ЗСН и Заповед № РД-09164 от 7.03.2013 г. на министъра на земеделието и
храните, с която е открита процедура по учредяване
на сдружение за напояване „Бистра“ с предмет на
дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция
на предадената им по реда на чл. 47 ЗСН и § 3 от
преходните и заключителните разпоредби на ЗСН хидромелиоративна инфраструктура; изграждане на нови
напоителни и отводнителни системи и съоръжения;
доставяне и разпределяне на водата за напояване;
отвеждане на излишните води от земеделските земи;
изпълнение на агромелиоративни и агротехнически
мероприятия за подобряване състоянието на земеделските земи; рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици, отправя покана към всички собственици
и ползватели на земеделски земи в землищата на
селата Бистра, Голямо Соколово и Ралица, община
Търговище, да присъстват на учредително събрание на
5.04.2014 г. в 12 ч. в Пенсионерски клуб – с. Бистра,
община Търговище, област Търговище, при следния
дневен ред: 1. установяване спазени ли са изискванията по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2. вземане
на решение по отчета на учредителния комитет за
освобождаване от отговорност; 3. вземане на решение
за учредяване на сдружението и приемане на устава
му; 4. избиране органи на управление на сдружени-
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ето. Материалите по дневния ред на учредителното
събрание са на разположение на учредителите в
административната сграда на Стопанския двор в
с. Бистра, община Търговище, област Търговище.
При липса на кворум на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН
събранието ще се проведе на 27.04.2014 г. в 12 ч. в
Пенсионерски клуб – с. Бистра, община Търговище,
област Търговище.
294
1. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Миджур“, с. Чупрене, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание
на 12.04.2014 г. в 9 ч. в сградата на Младежкия
дом – Белоградчик, при следния дневен ред: 1. отчет на председателя на ЛРС „Миджур“; 2. отчет на
председателя на контролния съвет; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния съвет
за отчетния период 2013 г.; 4. промени в устава на
сдружението; 5. промяна в състава на управителния
съвет; 6. приемане на нови членове; 7. налагане
на наказания на провинили се членове; 8. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
224
Живка Дончева Василева – ликвидатор на сдружение „Асоциация Хелп“, София, в ликвидация по
ф.д. № 24739/92 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „ Б ъ л г ар с к и п о щ и “ – А Д , г р. С о фи я 170 0 , ул . А к а д . С т. М л а д е н о в 1, б л . 31, т е л .:
02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082, факс: 02
9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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