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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141
ОТ 5 ЮНИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и възстановяване на приходи от бюджета на Министерския
съвет за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2015 г. в
размер 500 186 лв. за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет
за 2015 г.
Чл. 2. (1) Одобрените разходи по бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството по чл. 1 и сумата по ал. 2 да се използват за изплащане
на дължимите суми по сключената съдебна спогодба между българската държава и
„Солвей соди“ – А Д, по граж данско дело
№ 1545/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд.

(2) За целите на ал. 1 одобрява възстановяването на сумата 1 852 600 лв. да се извърши за сметка на бюджета на Министерския
съвет чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
(3) Сумата по ал. 2 се отчита по бюджета на Министерския съвет в намаление на
приходите и е за сметка на предоставяне на
допълнителен лимит за плащания в системата
за електронни бюджетни разплащания.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1 да се увеличат
разходите по бюджетна програма „Ефективна
администрация и координация“ по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2015 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството и на главния
секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142
ОТ 5 ЮНИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни плащания по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г. във връзка с предоставяне
на средства от Револвиращия инвестиционен
фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни плащания
по бюджета на Министерството на здравеопазването в частта на финансирането на
бюджетното салдо за сметка на централния
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бюджет в размер 7 000 000 лв. за възмездно
предоставяне на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и
на лечебни заведения – търговски дружества
със смесено държавно и общинско участие
в капитала, на средства от Револвиращия
инвестиционен фонд по проект „Реформа в
здравния сектор – заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2015 г. на медицинска апаратура
и на други дълготрайни активи.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 2 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143
ОТ 5 ЮНИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 от Постановление № 84 на
Министерския съвет от 2009 г. за приемане на
Списък на средищните училища в Република
България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и
приемане на финансови правила за разходване
на средствата за допълнително финансиране
за осигуряване обучението на пътуващите
ученици от средищните училища (обн., ДВ,
бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51, 79 и 87
от 2009 г., бр. 3, 12 и 97 от 2010 г., бр. 60 и
97 от 2011 г., бр. 18 и 84 от 2012 г., бр. 17, 62
и 97 от 2013 г. и бр. 92 от 2014 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „пътуващите
ученици“ се заменят с „учениците“;
б) в т. 1 след думите „транспортни разходи“
се добавя „за пътуващите ученици“;
в) в т. 2 думите „пътуващи ученици“ се
заменят с „учениците“.
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2. В ал. 3 думите „пътуващите ученици“
се заменят с „учениците от І до VІІІ клас,
обхванати в целодневната организация на
учебния ден“ и се поставя запетая.
3. Алинея 5 се отменя.
§ 2. В Постановление № 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на
целодневна организация на учебния ден за
учениците от I до V клас в държавните и общинските училища (обн., ДВ, бр. 71 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 40 и 106 от 2011 г., бр. 18 от
2012 г., бр. 17, 40 и 62 от 2013 г., бр. 47 и 92
от 2014 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В наименованието думите „І до V клас“
се заменят с „І до VІ клас“.
2. В чл. 1:
а) в ал. 1 думите „І до V клас“ се заменят
с „І до VІ клас“;
б) в ал. 2 думите „І до V клас“ се заменят
с „І до VІ клас“.
3. В чл. 2:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „І до V клас“ се заменят с „І до VІ
клас“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Целодневната организация на учебния ден за учениците от VI клас по ал. 1 се
осъществява след осигуряване на такава за
учениците от I до V клас и при наличие на
необходимата материална база.“
4. В чл. 3 думите „пътуващите ученици
от І до V клас“ се заменят с „учениците от
І до VІ клас“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от учебната 2015/2016 г. с изключение на § 1, който
влиза в сила от 1 юли 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144
ОТ 5 ЮНИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за осигуряване
на целодневна организация на учебния ден
в средищните училища за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за осигуряване на целодневна организация
на учебния ден на учениците от средищните училища за периода от 1 юли 2015 г. до
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31 декември 2015 г. в размер 27 433 640 лв. по
бюджетите на общините за 2015 г. съгласно
приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да с е о си г у ря т з а сме т к а на п р ед ви де н и т е ра зход и по цен т ра л н и я бюд же т за
2015 г. – 25 000 000 лв., и на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна
програма „Училищно образование“ по бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2015 г. – 2 433 640 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2 в
размер 2 433 640 лв. се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под
формата на обща субсидия за делегираните от
държавата дейности за сметка на намаление
на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2015 г.
(4) Със сумата 2 433 640 лв. да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 2. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г. и
във връзка с чл. 26, ал. 5 и 6 от Закона за
народната просвета.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1
юли 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за осигуряване
на целодневна организация на учебния ден в
средищните училища за второто полугодие на
2015 г. по общини
Област

Община

1

2

Средства за учениците на целодневна организация
на учебния ден в
средищните училища за периода
1.07 – 31.12.2015 г.
3

Благоевград Банско

20 280

Благоевград Белица

71 500

Благоевград Благоевград

366 340

Благоевград Гоце Делчев

14 040

Благоевград Гърмен

142 220

Благоевград Kресна

52 520

Благоевград Петрич

327 600

Благоевград Pазлог

84 240

Благоевград Cандански

197 860

Благоевград Cатовча

165 360

Благоевград Cимитли

92 300

Благоевград Cтрумяни

50 700

Благоевград Xаджидимово

124 540

Благоевград Якоруда

50 700

Бургас

Aйтос

196 820

Бургас

Бургас

Бургас

Kамено

124 800

Бургас

Kарнобат

237 120

Бургас

Mалко Tърново

31 720

Бургас

Hесебър

23 920

Бургас

Поморие

153 140

Бургас

Приморско

Бургас

Pуен

Бургас

Cозопол

Бургас

Средец

102 180

Бургас

Cунгурларе

120 640

Бургас

Царево

Варна

Aврен

Варна

Aксаково

115 440

Варна

Белослав

106 600

Варна

Бяла

Варна

Bарна

51 740

Варна

Bетрино

50 700

Варна

Bълчи дол

Варна

Девня

61 100

18 200
304 720
42 900

89 700
64 480

47 840

153 660
73 060
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Варна

Долни чифлик

Варна
Варна
Варна

Cуворово

3
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94 120

Добрич

Генерал Тошево

226 720

Дългопол

166 920

Добрич

Добричка

226 460

Провадия

254 540

Добрич

Kаварна

125 840

68 380

Добрич

Kрушари

Велико Тър- Bелико Tърново
ново

106 080

Добрич

Tервел

44 460

Велико Тър- Горна Oряново
ховица

67 600

Добрич

Шабла

50 960

Кърджали

Aрдино

103 740

Велико Тър- Eлена
ново

90 220

Кърджали

Джебел

112 060

Кърджали

Kирково

268 060

Кърджали

Kрумовград

204 360

166 660

Велико Тър- Златарица
ново

67 600

Кърджали

Kърджали

811 980

Велико Тър- Лясковец
ново

102 700

Кърджали

Mомчилград

173 420

Велико Тър- Павликени
ново

164 840

Кърджали

Черноочене

86 320

Кюстендил

Бобовдол

62 920

Кюстендил

Бобошево

18 460

Велико Тър- Полски
ново
Tръмбеш

68 640

Велико Тър- Cвищов
ново

364 780

Кюстендил

Дупница

Кюстендил

Kочериново

50 180

Велико Тър- Cтражица
ново

163 540

Кюстендил

Kюстендил

387 140

Велико Тър- Cухиндол
ново

35 620

Кюстендил

Hевестино

29 380

Кюстендил

Pила

20 540

Видин

Белоградчик

42 640

Кюстендил

Cапарева
баня

75 920

Видин

Брегово

32 500

Кюстендил

Tрекляно

5 200

Видин

Bидин

Ловеч

Aприлци

30 160

Видин

Грамада

12 740

Ловеч

Летница

Видин

Димово

65 520

Ловеч

Ловеч

110 240

Видин

Kула

39 000

Ловеч

Луковит

122 200

Видин

Mакреш

Ловеч

Tетевен

36 920

Видин

Hово село

27 040

Ловеч

Tроян

Видин

Pужинци

43 680

Ловеч

Угърчин

46 020

Видин

Чупрене

12 740

Ловеч

Ябланица

93 600

Враца

Борован

54 860

Монтана

Берковица

24 180

Враца

Бяла Cлатина

156 260

Монтана

Бойчиновци

36 140

Монтана

Брусарци

20 280

Враца

Bраца

508 040

Монтана

Bълчедръм

53 560

Враца

Kозлодуй

39 000

Монтана

Bършец

44 200

Враца

Kриводол

93 340

Монтана

Георги Дамяново

13 000

Враца

Mездра

177 060

Монтана

Лом

62 660

Враца

Mизия

68 640

Монтана

Mедковец

73 060

Враца

Oряхово

59 540

Монтана

Mонтана

194 480

Враца

Pоман

42 640

Монтана

Чипровци

22 880

Враца

Xайредин

38 220

Монтана

Якимово

27 040

Габрово

Габрово

204 880

Пазарджик

Белово

78 000

Габрово

Дряново

72 280

Пазарджик

Брацигово

34 320

Габрово

Cевлиево

256 880

Пазарджик

Bелинград

166 660

Добрич

Балчик

249 340

Пазарджик

Лесичово

367 120

6 760

295 100

48 880

155 740

18 460
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1
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Русе
Русе
Русе
Русе
Русе
Русе
Русе
Русе

ДЪРЖАВЕН
2
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Cептември
Cтрелча
Сърница
Брезник
Земен
Перник
Pадомир
Tрън
Белене
Гулянци
Долна Mитрополия
Долни
Дъбник
Искър
Левски
Hикопол
Пордим
Червен бряг
Kнежа
Aсеновград
Брезово
Kалояново
Kарлово
„Mарица“
Първомай
Pаковски
„Pодопи“
Cадово
Cъединение
Xисаря
Сопот
Завет
Исперих
Kубрат
Лозница
Pазград
Cамуил
Борово
Бяла
Bетово
Две могили
Иваново
Pусе
Cливо поле
Ценово

3
211 380
117 000
59
107
46
45
51
22
191
91
19
34
111
124

540
120
280
500
480
100
880
000
500
580
280
280

51 480
35
120
59
50
228
23
191
42
66
330
246
110
91
47
80
57
102
56
45
313
98
124
346
58
34
83
80
81
29
189
123
10

880
640
280
440
020
660
360
640
560
980
480
760
000
840
080
460
440
160
500
820
800
540
580
240
580
200
600
120
640
540
500
660

ВЕСТНИК
1
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
София-град
Софияобласт
Софияобласт
Софияобласт
Софияобласт
Софияобласт
Софияобласт
Софияобласт
Софияобласт
Софияобласт
София-област
Софияобласт
Софияобласт
Софияобласт
Софияобласт
Софияобласт
Софияобласт
Софияобласт
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2
Aлфатар
Главиница
Дулово
Kайнарджа
Cилистра
Cитово
Tутракан
Kотел
Hова Загора
Cливен
Tвърдица
Баните
Девин
Златоград
Mадан
Hеделино
Pудозем
Cмолян
Чепеларе
Столична
община
Божурище

3
36
144
348
124
232
39
146
91
270
349
127
38
80
74
124
77
166
69
61
144

140
820
660
540
180
780
900
000
400
700
400
480
080
620
280
220
140
680
360
300

56 940

Ботевград

39 520

Годеч

46 540

Горна Mалина
Драгоман

70 460
20 280

Eлин Пелин

86 580

Eтрополе

97 500

Златица

55 640

Ихтиман

73 840

Kостенец

27 300

Kостинброд

21 320

Пирдоп

42 120

Правец

5 460

Cамоков

252 720

Cвоге

83 980

Cливница

36 920

Челопеч

22 100

БРОЙ 43
1
2
Стара Загора Братя
Даскалови
Стара Загора Гурково
Стара Загора Гълъбово
Стара Загора Kазанлък
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора

Mъглиж
Николаево
Oпан
Павел баня
Pаднево
Cтара Загора
Стара Загора Чирпан
Търговище Aнтоново
Търговище Oмуртаг
Търговище Oпака
Търговище Попово
Търговище Tърговище
Хасково
Димитровград
Хасково
Ивайлов
град
Хасково
Любимец
Хасково
Mаджарово
Хасково
Mинерални
бани
Хасково
Cвиленград
Хасково
Cимеоновград
Хасково
Cтамболово
Хасково
Tополовград
Хасково
Xарманли
Хасково
Xасково
Шумен
Велики
Преслав
Шумен
Bенец
Шумен
Bърбица
Шумен
Kаолиново
Шумен
Kаспичан
Шумен
Hикола
Kозлево
Шумен
Hови пазар
Шумен
Cмядово
Шумен
Xитрино
Шумен
Шумен
Ямбол
Болярово
Ямбол
Eлхово
Ямбол
Cтралджа
Ямбол
„Tунджа“
3887
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ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145
ОТ 5 ЮНИ 2015 Г.

3
43 940
28 080
144 040
65 000
40
32
27
62
221
381

820
240
820
660
520
940

242
70
266
30
279
313
283

060
200
760
940
760
300
140

81 120
43 940
16 900
64 480
159 380
117 520
105
50
98
413
94

560
440
540
140
640

55
115
177
99
115

640
180
580
060
960

168
79
66
153
39
107
129
237

740
560
040
920
000
120
220
900
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за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г. в общ размер 500 000 лв.
по бюджета на Община Казанлък за изграждане на Музей на розата – гр. Казанлък.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходи и/
или трансфери по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджетните
взаимоотношения на Община Казанлък с
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кмета на община Казанлък.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3888

РЕШЕНИЕ № 377
ОТ 29 МАЙ 2015 Г.

за извършване на административно-териториална промяна в община Гоце Делчев, област
Благоевград – създаване на ново населено
място
На основание чл. 19 и 20 от Закона за
административно-териториалното устройство
на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Създава ново населено място – с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област
Благоевград.
2. Предлага на президента на Република
България на основание чл. 98, т. 13 от Конституцията на Република България във връзка
с чл. 18, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република
България да издаде указ за наименуване на
новосъздаденото населено място с наименованието – Попови ливади.

С Т Р.
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3. Областният управител на област Благоевград в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър в тримесечен срок
да определи землищните граници на новото
населено място.
4. Изпълнението на решението се възлага на
кмета на община Гоце Делчев и на областния
управител на област Благоевград.
5. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, което да
се извърши едновременно с обнародването на
указа на президента на Република България.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3736

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
ПРАВИЛНИК

за дейността на Комисията за енергийно и
водно регулиране и на нейната администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията на работа и редът на дейност на
Комисията за енергийно и водно регулиране,
наричана по-нататък „комисията“, както и
структурата, организацията на работа и числеността на нейната администрация.
Чл. 2. (1) Комисията е независим специализиран държавен орган, който осъществява
регулирането на дейностите в енергетиката
в съответствие с разпоредбите на Закона за
енергетиката (ЗЕ) и на Закона за енергията
от възобновяеми източници (ЗЕВИ), както и
на водоснабдителните и канализационните (В
и К) услуги в съответствие с разпоредбите на
Закона за регулиране на водоснабдителните
и канализационните услуги (ЗРВКУ).
(2) Комисията е юридическо лице – първостепенен разпоредител с бюджет, със седалище София.
(3) Комисията е колегиален орган и се състои от 9 членове, включително председател.
(4) Комисията при осъществяване на своите правомощия е независима от органите
на изпълнителната власт.
(5) При осъществяване на дейността си
комисията взаимодейства с другите органи
на държавна власт.

ВЕСТНИК
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Чл. 3. При изпълнение на регулаторните
си функции комисията се ръководи от принципите съгласно ЗЕ и ЗРВКУ, както и от
разпоредбите на други закони, които имат
отношение към нейната дейност.
Чл. 4. (1) Комисията осъществява своята дейност при условията на прозрачност
и публичност на нейната работа, които се
осигуряват включително чрез:
1. публично обявяване на основните насоки за осъществяване на регулаторните є
правомощия;
2. публично обявяване на следваната политика и създадената практика по прилагане
на нейните актове и мотивите за тяхната
промяна;
3. провеждане на процедури на обществено обсъждане в случаите, определени в ЗЕ
и ЗРВКУ;
4. публикуване на предложенията на енергийните предприятия и на В и К операторите
за утвърждаване на цени заедно с всички
изходни данни, протоколите от проведени
открити и закрити заседания и обществени обсъждания, решенията на комисията,
включително начина, по който са гласували
членовете на комисията, и мотивите на всеки
гласувал против, приетите нормативни актове,
правила, методики и указания.
(2) Комисията организира предоставянето
на редовна и изчерпателна информация за
своята работа на средствата за масово осведомяване.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА
Чл. 5. (1) Комисията има правомощия,
определени от ЗЕ, ЗЕВИ и ЗРВКУ.
(2) Комисията упражнява правомощията си,
определени със ЗЕ, ЗЕВИ и ЗРВКУ и другите
нормативни актове, като издава индивидуални,
общи и нормативни административни актове.
(3) Комисията приема вътрешни правила
и други решения за осъществяване на дейността си, включително и правила за реда
при провеждането на открити заседания и
обществени обсъждания.
Чл. 6. Комисията с решение приема основни
насоки за работата си.
Чл. 7. (1) Комисията с решение приема
правила за професионална етика, които да
осигуряват условия за честно и професионално
изпълнение на задълженията на членовете на
комисията и на служителите от администрацията и избягване на конфликти на интереси.
(2) Правилата за професионална етика
съдържат ръководните етични принципи и
правилата за поведение на членовете и служителите на комисията при изпълнение на
служебните им задължения.
Чл. 8. Ежегодно до 31 януари комисията
приема годишен доклад, който съдържа:
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1. информация за дейността на комисията;
2. анализ на състоянието на енергийния
пазар и на В и К сектора за отчетния период
и перспективите за тяхното развитие;
3. изпълнение на бюджета на комисията.
Чл. 9. (1) Председател ят организира и
ръководи дейността на комисията съобразно
ЗЕ, ЗЕВИ, ЗРВКУ и решенията на комисията.
(2) Председателят представлява комисията
пред трети лица.
Чл. 10. (1) Председателят:
1. свиква и ръководи заседанията на комисията;
2. възлага за проучване постъпилите заявления, искания или жалби;
3. внася ежегодно в Народното събрание
доклад за дейността на комисията, както и
друга информация, поискана от Народното
събрание;
4. предлага за приемане в Министерския
съвет проекти на подзаконови нормативни
актове по ЗЕ и ЗРВКУ, изготвени от комисията;
5. осъществява взаимодействие с други
държавни органи, общини и обществени организации във връзка с дейността на комисията;
6. упълномощава длъжностни лица за осъществяване на контрол по ЗЕ, ЗЕВИ и ЗРВКУ
и издава наказателните постановления по ЗЕ,
ЗЕВИ и ЗРВКУ;
7. назначава и освобождава служителите
от администрацията;
8. командирова служителите от администрацията в страната и в чужбина;
9. командирова членовете на комисията в
страната и в чужбина;
10. разрешава отпуските на служителите от
администрацията и на членовете на комисията;
11. утвърждава длъжностното разписание
и поименното разписание на длъжностите на
служителите в администрацията;
12. награждава служителите от администрацията;
13. ск л юч ва дог овори, необход и м и за
дейността на комисията и на нейната администрация;
14. изпълнява и други функции, възложени
му с решение на комисията в съответствие
със закона.
(2) Председателят отговаря за осъществяване на финансовото управление и контрол
в комисията при спазване на принципите
за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност съгласно Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор. Председателят може да делегира
правомощията си по Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор на
друго длъжностно лице в администрацията.
(3) Със заповед на председателя могат да
се уреждат и други въпроси, свързани с организацията на работа на администрацията.
(4) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват съобразно ЗЕ, ЗЕВИ

ВЕСТНИК
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и ЗРВКУ от определен със заповед на председателя за всеки конкретен случай друг
член на комисията. За случаите на отсъствие
поради заболяване председателят със заповед
определя други членове на комисията, които да го заместват, както и поредността на
заместването.
(5) Председателят със заповед може да
делегира свои правомощия на друг член на
комисията.
(6) Председателят със заповед може да
делегира свои правомощия по Закона за публичните финанси на друг член на комисията.
(7) При осъществяване на своите правомощия председателят пътува в страната и в
чужбина, без да се издава заповед за командироване. В тези случаи главният секретар
съставя паметна записка, която вк лючва
всички реквизити на заповед и отчет за командировка.
(8) За ползването на отпуск от председателя се съставя паметна записка от главния
секретар, която включва всички реквизити
на заповедта за разрешаване на съответния
вид отпуск.
Чл. 11. (1) Членовете на комисията, включително председателят, изпълняват задълженията си съобразно закона и при спазване на
изискванията за независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност.
(2) Членовете на комисията, включително
председателят, имат право да:
1. правят мотивирани предложения за налагане на наказания, както и за прекратяване на
трудовите или служебните правоотношения на
главния секретар и служителите на комисията;
2. правят предложения за изменение и
допълнение на този правилник, както и за
създаване, изменение и допълнение на други
вътрешни актове на комисията;
3. правят предложения за оптимизиране
работата на комисията;
4. правят други предложения, свързани с
организацията на дейността на комисията
и нейното стопанско-битово и финансово
обезпечаване;
5. участват в конкурсните комисии по
Закона за държавния служител, Закона за
обществените поръчки и по чл. 46 ЗЕ.
(3) Предложенията по ал. 2 се приемат от
комисията.
Чл. 12. Комисията създава Национална
информационна система за В и К услугите.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА КОМИСИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 13. (1) Администрацията подпомага
комисията при изпълнението на нейните
правомощия.
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(2) Общата численост на комисията и
на нейната администрация, разпределена в
главна дирекция и дирекции, в т.ч. членовете
на комисията, е 165 щатни бройки съгласно
приложението.
Чл. 14. Според разпределението на функциите администрацията на комисията е обща
и специализирана.
Чл. 15. Общата администрация осигурява
технически дейността на комисията и на нейната специализирана администрация и е организирана в дирекция „Обща администрация“.
Чл. 16. Специализираната администрация
включва звената, които пряко подпомагат и
осигуряват осъществяването на правомощията
на комисията, и включва:
1. дирекция „Правна“;
2. дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“;
3. дирекция „Природен газ“;
4. Главна дирекция „Водоснабдителни и
канализационни услуги“.
Чл. 17. (1) В рамките на главната дирекция
и дирекциите са обособени отдели, сектори
или звена.
(2) При необходимост в рамките на главната дирекция и дирекциите на служители от
един отдел, сектор или звено могат да бъдат
възлагани задачи, присъщи на друг отдел,
сектор или звено.
Чл. 18. (1) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в
администрацията, изпълняват възложените им
задачи точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната
и правилника и отговарят за изпълнението
им пред прекия си ръководител съобразно
длъжностните си характеристики.
(2) Служителите, участващи в дейността
на комисията, са длъжни да пазят служебната тайна.
(3) При встъпването си в длъжност служителите подписват декларация, че ще пазят
служебната тайна.
Чл. 19. (1) При осъществяване на правомощията си комисията може да привлича външни сътрудници, консултанти и процесуални
представители по предложение на главния
директор и/или директорите на дирекции.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да не разгласяват информа ц и я та, п редс та вл я ва ща
служебна тайна, която им е станала известна
във връзка с осъществяване на възложената
им дейност.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 20. (1) Административното ръководство
на администрацията се осъществява от главен
секретар, който се назначава от председателя
на комисията.
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(2) Главният секретар организира, координира и контролира дейността на администрацията.
(3) Главният секретар:
1. организира подготовката на заседанията
на комисията, като осъществява координацията и контрола по подготовката на материалите
за разглеждането им;
2. ежеседмично изготвя и съгласува с председателя проект на дневен ред за заседанията
на комисията;
3. оказва съдействие на членовете на комисията при изпълнение на техните задължения;
4. отговаря за условията на работа на комисията и на нейната администрация и за
организационно-техническото обслужване на
звената в администрацията;
5. организира изпълнението на възложените
задачи от звената в администрацията;
6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
7. организира, контролира и отговаря за
работата с документите, регистрите и архива
на комисията, както и за тяхното съхраняване;
8. организира съхраняването на протоколите от заседанията на комисията и оригиналите
на решенията є заедно с документите към тях;
9. осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи, произтичащи от
решенията на комисията и от заповедите на
председателя;
10. координира и контролира дейността по
стопанисването и управлението на държавната
собственост, предоставена на комисията, и
нейното имущество;
11. изготвя ежегоден доклад за състоянието
на администрацията;
12. координира оперативното взаимодействие на администрацията на комисията с администрациите в системата на изпълнителната
власт и с неправителствени организации;
13. отговаря за отбранително-мобилизационната подготовка, като планира и организира
дейностите, свързани с управлението на кризи
и с привеждането на комисията в готовност
за работа във военно време;
14. контролира ведомствената охрана и
следи пропускателния и противопожарния
режим;
15. изготвя вътрешни правила за публикуване на материали на интернет страницата
на комисията и ги предлага за утвърждаване
от комисията;
16. отговаря за публикуването на информацията по чл. 15, ал. 2 ЗЕ на интернет
страницата на комисията;
17. инициира и организира работни срещи
по предложение на главния директор и/или
директорите на дирекции с цел изготвяне
и координиране на експертна позиция по
въпроси, които се разглеждат от комисията;
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18. оформя необходимите документи, свързани с ползването на отпуск от председателя и
командироването му в страната и в чужбина;
19. организира предоставянето на материалите от дневния ред;
20. изпълнява и други задачи, възложени
му от комисията или от председателя.
(4) При отсъствие на главния секретар
неговите функции за всеки конкретен случай
се изпълняват от определен от председателя
на комисията главен директор или директор
на дирекция.
Раздел III
Звено „Вътрешен одит“
Чл. 21. (1) Звеното „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на председателя на комисията и осъществява вътрешен одит по Закона
за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури,
програми, дейности и процеси в комисията в
съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на
председателя.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния
кодекс на вътрешните одитори, статута на
вътрешния одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от председателя;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на председателя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от председателя;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейности
те; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира председателя, като дава съвети, мнение, предложение за обучение и др.
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с цел да се подобрят процесите на управление
на риска и контролът;
8. докладва и обсъжда с председателя и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на председателя
годишен доклад за дейността по вътрешен
одит в съответствие с чл. 40 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
Раздел IV
Служител по сигурността на информацията
Чл. 22. Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на председателя на комисията и изпълнява възложените
му със Закона за защита на класифицираната
информация задачи и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и
предаване на класифицираната информация.
Раздел V
Главна дирекция и дирекции
Чл. 23. (1) Главната дирекция и дирекциите
се ръководят от главен директор и директори,
които организират, контролират, планират,
координират, отчитат се и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите на
съответната дирекция съгласно определените
в правилника функции.
(2) Главният директор и директорите са
функционално пряко подчинени на председателя на комисията.
(3) Главният директор и директорът на
дирекция:
1. ръководи дирекцията в съответствие с
определените є с правилника функции;
2. организира и носи отговорност за изпълнението на задачите на съответната дирекция съгласно определените є с правилника
функции;
3. докладва преписките, проучени и анализирани в съответната дирекция, на заседанията
на комисията;
4. предлага образуване на производство по
инициатива на комисията в случаите, предвидени в ЗЕ, ЗЕВИ, ЗРВКУ и подзаконовите
нормативни актове по тяхното прилагане;
5. разпределя работата между служителите
в дирекцията, контролира и отговаря за срочното и качествено изпълнение на задачите;
6. предлага участието на служители от
ръководената от него дирекция в работни
групи за проучване на образуваните в комисията преписки;
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7. отговаря за оперативната работа по проучване на преписките в дирекцията;
8. осигурява взаимодействие с другите
административни звена в комисията в съответствие с установените функционални връзки
и разпределението на дейностите между тях;
9. ежегодно и при поискване от председателя
изготвя отчет за дейността на ръководената
от него дирекция и прави предложения за
подобряване на работата є;
10. предлага повишаване, преместване,
санкциониране и освобождаване на служителите в ръководената от него дирекция;
11. прави предложения за командироване
на служителите от дирекцията в страната и
в чужбина;
12. предоставя на главния секретар материалите за публикуване на интернет страницата
на комисията по чл. 15, ал. 2 ЗЕ.
(4) При отсъствие главният директор, съответно директорът, се замества от определено
със заповед на председателя длъжностно лице.
Чл. 24. (1) Дирекция „Обща администрация“ осигурява административното и техническото обслужване на деловодната и архивната
дейност, стопанската дейност, финансовото
и счетоводното обслужване, управлението и
развитието на човешките ресурси, информационно-технологичното обслужване, както
и международната дейност на комисията,
чрез отдел „Финансово-стопанска дейност“ и
отдел „Административно и информационно
обслужване“, към който са обособени сектор
„Международна дейност“ и сектор „Човешки
ресурси и техническо обслужване“.
(2) Отдел „Финансово-стопанска дейност“
изпълнява следните функции:
1. осигурява финансовото и счетоводното
обслужване на комисията в съответствие с
вътрешните правила за функциониране на
система за финансово управление и контрол,
приети от комисията, като:
а) разработва тригодишната бюд жетна
прогноза и бюджета за съответната година и
изготвя анализи и справки по изпълнението
на бюджета;
б) отчита изпълнението на бюджета съгласно Сметкоплана на бюджетните предприятия
и Единната бюджетна класификация;
в) организира, разработва и съставя план
за капиталовите разходи по бюджета и изготвя
периодични анализи и справки за изпълнението по него;
г) изготвя ежемесечни, тримесечни и годишни счетоводни отчети;
д) администрира, предприема необходимите действия и отговаря за събирането на
дължимите такси, глоби и санкции по ЗЕ,
ЗЕВИ и ЗРВКУ;
е) осъществява контрол по спазването на
финансовата, бюджетната и платежната дисциплина съгласно системата за финансово
управление и контрол;
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ж) осъществява контрол по изпълнението
на финансовите задължения по лицензиите,
такса „В и К“ регулиране и наказателните
постановления;
з) следи и конт ролира финансирането
и разплащанията по договорите, по които
страна е комисията, и осъществява контрол
по изпълнението на сключените договори;
и) изготвя справки, свързани с работната
заплата и осигурителните вноски за Националния осигурителен институт и Националния
статистически институт;
й) организира и провежда процедурите по
възлагане на обществени поръчки за нуждите
на комисията;
к) организира дейността по изготвянето и
съхраняването на досиетата на обществените
поръчки;
л) следи за изпълнението на договорите,
по които страна е комисията;
2. осигурява стопанската дейност на комисията, като:
а) отговаря за стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена
на комисията;
б) организира и осъществява снабдяването,
съхраняването, стопанисването и използването на материалите и материалните запаси и
извършването на текущи ремонти;
в) организира транспортното обслужване
на комисията, следи за опазването, съхраняването и изправността на ведомствения
автомобилен транспорт и упражнява контрол
върху експлоатационните разходи;
г) организира ведомствената охрана, пропускателния и противопожарния режим, както
и чистотата в сградата на комисията.
(3) Отдел „А дминистративно и информационно обслужване“ изпълнява следните
функции:
1. осигурява административното и техническото обслужване на деловодната и архивната
дейност в администрацията, както и работата
на комисията, като:
а) следи движението на документите в
администрацията на комисията;
б) осъществява деловодната дейност, систематизира и съхранява документите от текущия архив и води регистри за: входящата
и изходящата кореспонденция; образуваните
преписки и издадените по тях решения;
в) подпомага информационно гражданите
и представителите на юридическите лица във
връзка с функциите на комисията;
г) съхранява преписките и архивните дела
съгласно Номенклатурата на делата със срокове на съхранение, одобрена от председателя
на КЕВР и утвърдена от директора на ЦДА,
осигурява тяхната обработка и предаването
им в Държавния архив;
д) обобщава материалите за заседанията
на комисията и обществените обсъждания и
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оформя технически приетите актове, изготвя
и съхранява протоколите от заседанията, съхранява оригиналите на актовете на комисията
и документите към тях;
е) подава необходимите данни за регистрите
по чл. 59, ал. 1, т. 1 и 3;
ж) осигурява организационно и технически
дейността на членовете на комисията;
2. осигурява информационно-технологичното обслужване, като:
а) инсталира и поддържа системното и
специализираното програмно осигуряване,
оказва системна помощ на служителите и
обезпечава сигурността и конфиденциалността
на данните в информационните системи на
комисията;
б) организира и поддържа единна автоматизирана информационна система за
управление на информационните потоци и
автоматизиране дейността на комисията и
обезпечава надеждното є функциониране – локални мрежи, комуникационно оборудване,
компютърна техника;
в) съгласува, осъществява и контролира
автоматизиран обмен на данни с национални
и ведомствени информационни системи, както
и интегрирането им в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;
г) проучва и внедрява водещи информационни и комуникационни технологии;
д) изгражда и поддържа информационни
фондове на комисията и организира дейността
по използването им, включително автоматизираната база данни на регистрите по ЗЕ и
ЗРВКУ;
е) поддържа интернет страницата на комисията и отговаря за публикуването на предоставените от главния секретар материали;
ж) осигурява аудиозапис на всички заседания на комисията, съхранява извършените
записи, а при необходимост осигурява аудиозапис на работни срещи и др.;
з) отговаря за съответствие на изградените
информационни и комуникационни системи
в комисията с изискванията на Европейския
съюз;
и) осъществява общо управление и контрол върху придобиването и ползването на
хардуерни и софт уерни проду кти с общо
предназначение и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии
в комисията;
й) осигурява техническа поддръжка на хардуера и системния софтуер на компютърната
техника на комисията;
к) разработва технически задания за внедряване на специализиран приложен софтуер,
техническо оборудване и инфраструктурни
проекти в комисията;
л) осъществява дейности, свързани с изпълнението на разпоредбите на Закона за
електронното управление и на актовете по
прилагането му;
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м) участва в разработването и прилагането на методологии, правила и процедури в
областта на информационните технологии в
комисията;
н) осигурява съвместно със служителя по
сигурността на информацията защитата на
класифицираната информация в електронен
вид;
о) у частва в изготвянето на вътрешни
правила за публикуване на материали на
интернет страницата на комисията;
п) участва при изготвянето на плана за
капиталовите разходи по отношение на хардуерно оборудване и софтуерно осигуряване;
3. осигурява връзките на комисията с обществеността, като:
а) разработва програма за представяне
дейността на комисията;
б) организира публичните изяви на председателя във връзка с представянето на решенията на комисията;
в) организира предоставянето на информация на обществото за дейността на комисията;
г) осигурява прозрачност и публичност на
дейността на комисията и организира достъпа
до обществена информация в съответствие с
конституционните права на гражданите;
д) съвместно с експерти от другите дирекции, в зависимост от предмета на искането за достъп до обществена информация,
разглежда заявленията, изготвя проектите
на решения за предоставяне или за отказ
за предоставяне на достъп до обществена
информация по Закона за достъп до обществена информация и докладва преписките във
връзка със заявленията за достъп;
е) извършва мониторинг и анализира публикации в средствата за масово осведомяване
и на общественото мнение за дейността на
комисията;
ж) планира и провежда информационни
кампании за представяне на конкретни регулаторни мерки и действия;
з) анализира осъществяването на информационната политика на комисията и оценява
нейната ефективност;
и) отговаря за актуализиране на информацията на страницата на комисията в интернет.
(4) Сектор „Меж ду народна дейност“ в
отдел „Административно и информационно
обслужване“ изпълнява следните функции:
1. съгласува и/или изготвя информация и
материали във връзка с участието на комисията
или на нейни представители в международни
и национални организации;
2. осъществява и координира обмен на
информация с международни институции;
3. координира и организира дейността на
комисията и на администрацията във връзка
с членството и участието є в международни
организации, асоциации на регулаторни органи
и работни групи;
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4. осъществява и координира връзките
на комисията с държавни органи и междуведомствени работни групи по европейски
въпроси, които се отнасят до правомощията
на комисията;
5. осъществява и координира връзките и
обмена на информация с чуждестранните
регулаторни органи;
6. организира превода на нормат ивни
актове, официална кореспонденция и други
документи, свързани с дейността на комисията
и на нейната администрация;
7. осигурява превод на английски език
на документи за интернет страницата на
комисията.
(5) Сектор „Човешки ресурси и техническо обслужване“ в отдел „Административно
и информационно обслужване“ изпълнява
следните функции:
1. осигурява управлението и развитието
на човешките ресурси, като:
а) изготвя документите, необходими за
възникване, изменение и прекратяване на
служебните и трудовите правоотношения,
води личните досиета на сл у ж ителите в
администрацията на комисията, съхранява
служебните досиета и издава удостоверения
и други документи, свързани с тях;
б) изготвя и актуализира длъжностното
и поименното разписание на длъжностите в
администрацията и ги предлага за утвърждаване от председателя на комисията;
в) подпомага дейностите, свързани с подбора на персонала, заплащането на труда и
оценяването на служителите;
г) методически подпомага изготвянето на
длъжностните характеристики на държавните
служители и на лицата, работещи по трудово
правоотношение в администрацията, и ги
предлага за утвърждаване;
д) изготвя статистически справки за движението на кадрите в комисията, които се
изискват от действащото законодателство;
е) следи за прилагането на нормативните
изисквания по осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд;
ж) предлага подходяща политика и стратегия по управлението и развитието на човешките ресурси и отговаря за прилагането є;
з) организира и контролира дейностите,
свързани с професионалната квалификация
и преквалификация на служителите от администрацията, за нуждите на комисията, както
и за нуждите на европейската интеграция.
2. осигурява техническо обслужване, като:
а) изготвя проектите на договори, необходими за осъществяване на дейността на
комисията;
б) извършва дейности във връзка с обезпечаване на комисията с технически и материални ресурси;
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в) участва в процедури по Закона за обществените поръчки.
Чл. 25. Дирек ци я „Правна“ осиг у рява
дейностите по правното обслужване на комисията, като:
1. оказва правна помощ на председателя и
членовете на комисията, като дава мотивирани
становища, съвети и справки по поставени
въпроси;
2. осигурява с правни средства спазването на законността при осъществяването на
дейността на комисията във връзка с правомощията є по ЗЕ, ЗЕВИ, ЗРВКУ, както и
по други закони, които имат отношение към
нейната дейност;
3. участва в извършването на проверки,
както и в проучвания по преписки, образувани
във връзка с подадени бизнес планове, жалби
и заявления за издаване на сертификати, в
случаите на особена правна сложност;
4. участва в подготовката на проектите на
индивидуалните и общите административни
актове заедно с мотивите към тях от правна
страна;
5. осъществява процесуалното представителство на комисията пред съда и други органи;
6. подготвя проекти на наказателни постановления, предупреждения и резолюции
по Закона за административните нарушения
и наказания и води регистри на издадените
такива;
7. води регистри за преписките, изпратени
на съответните съдилища, както и за образуваните съдебни дела;
8. следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменението
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения на служителите в комисията;
9. разработва и участва в създаването на
проекти на нормативни актове, правила и
процедури, които се приемат от комисията,
както и подготвя правни становища по проекти
на нормативни актове, изпратени за съгласуване, включително по проектите на актове и
международни договори, които се внасят за
разглеждане от Министерския съвет;
10. подпомага рабо тата на комиси я та
във връзка с координираните дейности на
държавната администрация в областта на
европейската интеграция;
11. следи за приетите актове на Европейския
съюз, които налагат приемане на мерки на
национално ниво и чийто предмет е свързан
с правомощията на комисията.
Чл. 26. (1) Дирекция „Електроенергетика
и топлоенергетика“ осигурява дейностите в
областта на електропроизводството, високоефективното комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия, преноса,
разпределението, доставката, снабдяването и
търговията с електрическа енергия и топлоснабдяването чрез отдел „Цени и лицензии:
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електрически мрежи, търговия и пазари“, отдел „Цени и лицензии: електропроизводство,
високоефективното комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и
топлоснабдяване“, отдел „Контрол и решаване
на спорове: електрически мрежи, търговия и
пазари“ и отдел „Контрол и решаване на спорове: електропроизводство, високоефективното
комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия и топлоснабдяване“.
(2) Отдел „Цени и лицензии: електрически
мрежи, търговия и пазари“ изпълнява следните функции:
1. оказва специализирана помощ на председателя и членовете на комисията, като дава
мотивирани становища, съвети и справки по
поставени въпроси;
2. участва в подготовката на нормативните
актове, свързани с лицензиите, цените и пазарите в електроенергетиката, включително:
методиките, в т.ч. за определяне на допустимите технологични разходи, методиката за
определяне на цените за предоставен достъп
на преносно или разпределително предприятие
до чужди съоръжения, указанията и правилата
за търговия с електрическа енергия, правилата
за достъп до мрежите, правилата за водене
на разделното счетоводство от енергийните
предприятия и др.;
3. у час т ва в п роцед у ри т е, свърза н и с
издаване, изменение, допълване, спиране,
прекратяване и отнемане на лицензии, както
и на разрешенията във връзка с издадените
лицензии и приложенията към тях, в електроенергетиката с изключение на производството
на електрическа енергия;
4. извършва всички действия във връзка
с одобряване на бизнес плановете в електроенергетиката, с изключение на бизнес
плановете към лицензиите за производство
на електрическа енергия;
5. участва в процедурите по регулиране на
цените в електроенергетиката с изключение
на цените за производство на електрическа
енергия;
6. извършва анализи и прави предложения
за избор на метод на ценово регулиране;
7. извършва анализи и следи финансовото
състояние на лицензиантите на основата на
периодичната финансова отчетност;
8. участва при анализа и прави предложения за определяне на конкретните допустими
размери на технологични разходи на електрическа енергия при пренос и разпределение на
електрическа енергия;
9. създава и поддържа база данни за енергийните предприятия, свързани с разходите,
определените и утвърдени цени и тарифи и др.;
10. участва при анализа на състоянието на
електроенергийната система и подготвя предложение за определяне на разполагаемостта
за производство на електрическа енергия на
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производителите, от които обществени ят
доставчик да изкупува електрическа енергия,
както и количеството електрическа енергия, в
съответствие с които общественият доставчик
да сключва сделки с крайните снабдители;
11. участва в подготовката на проектите на
индивидуалните и общите административни
актове заедно с мотивите към тях от техническа и икономическа страна;
12. подава необходимите данни за регистрите по чл. 59, ал. 1, т. 1;
13. участва в изготвянето на стандартни
образци на заявления и искания и приложенията към тях;
14. осъществява регулиране и контрол по
отношение на отварянето и функционирането
на пазара на електрическа енергия, като:
а) анализира състоянието и структурата
на енергийния пазар и дава становища и
препоръка по модела на пазара;
б) наблюдава степента и ефективността
на отваряне на пазара и конкуренцията, като
следи за свързването с енергийните пазари на
други държави – членки на Европейския съюз;
в) за сектор „Електроенергетика“ води
регистър на участниците на пазара съгласно
чл. 9 от Регламент (ЕС) 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2011 г. относно интегритета и прозрачността
на пазара за търговия на едро с енергия;
г) за сектор „Електроенергетика“ отговаря
за прилагането на Регламент (ЕС) 1227/2011
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2011 г. относно интегритета и
прозрачността на пазара за търговия на едро
с енергия;
д) осъществява мониторинг на пазара на
електрическа енергия;
15. участва при сертифициране на оператора
на електропреносната мрежа;
16. наблюдава и контролира спазването на
правилата за водене на разделно счетоводство
от енергийните предприятия;
17. подготвя проект на изискванията на
комисията по отношение на информацията,
предоставяна от лицензиантите на комисията;
18. участва в анализа на годишните доклади
на лицензиантите;
19. участва в осъществяване на одити,
включително и при разработването на подробни икономически задания за провеждане
на одити на електроенергийните дружества;
20. участва в подготовката на предложения
за тарифа за таксите по ЗЕ;
21. изчислява конкретния размер на дължимите лицензионни такси по ЗЕ с изключение
на таксите за лицензиите за производство на
електрическа енергия.
(3) Отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна
енергия и топлоснабдяване“ изпълнява следните функции:
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1. оказва специализирана помощ на председателя и членовете на комисията, като дава
мотивирани становища, съвети и справки по
поставени въпроси;
2. участва в подготовката на нормативните
актове, свързани с лицензиите и цените за дейностите производство на електрическа енергия
и/или топлинна енергия и пренос на топлинна
енергия, включително: методиките, в т.ч. за
определяне на допустимите технологични разходи, за определяне на цените за предоставен
достъп на топлопреносното предприятие до
чужди съоръжения, указанията и правилата за
снабдяване на клиентите с топлинна енергия,
правилата за водене на разделното счетоводство
от енергийните предприятия и др.;
3. у час т ва в п роцед у ри т е, свърза н и с
издаване, изменение, допълване, спиране,
прекратяване и отнемане на лицензии, както
и на разрешенията във връзка с издадените
лицензии и приложенията към тях, за дейности
те производство на електрическа енергия и/
или топлинна енергия и пренос на топлинна
енергия;
4. извършва всички действия във връзка с
одобряване на бизнес плановете за дейностите производство на електрическа енергия и/
или топлинна енергия и пренос на топлинна
енергия;
5. участва в процедурите по регулиране на
цените за дейностите производство на електрическа енергия и/или топлинна енергия и
пренос на топлинна енергия;
6. извършва анализи и прави предложения
за избор на метод на ценово регулиране;
7. извършва анализи и следи финансовото
състояние на лицензиантите на основата на
периодичната финансова отчетност;
8. участва при анализа и прави предложения за определяне на конкретните допустими
размери на технологични разходи на електрическа и топлинна енергия при производството
на електрическа и/или топлинна енергия и
при преноса на топлинна енергия;
9. създава и поддържа база данни за енергийните предприятия, свързани с разходите,
определените и утвърдени цени и тарифи и др.;
10. участва в подготовката на проектите на
индивидуалните и общите административни
актове заедно с мотивите към тях от техническа и икономическа страна;
11. наблюдава и контролира спазването на
правилата за водене на разделно счетоводство
от енергийните предприятия;
12. участва в подготовката на документите
за обявяване и в провеждането на конкурси
по чл. 46 ЗЕ;
13. подава необходимите данни за регистрите по чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2;
14. участва в изготвянето на стандартни
образци на заявления и искания и приложенията към тях;
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15. подготвя предложение за тарифа за
таксите по ЗЕ;
16. подготвя проект на изискванията на
комисията по отношение на информацията,
предоставяна от лицензиантите на комисията;
17. участва в анализа на годишните доклади
на лицензиантите;
18. изчислява конкретния размер на дължимите лицензионни такси по ЗЕ за дейностите
производство на електрическа енергия и/
или топлинна енергия и пренос на топлинна
енергия;
19. извършва необходимите проверки и
подготвя издаването на сертификати на производителите на електрическа енергия за
произхода на стоката електрическа енергия,
произведена при високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна
енергия;
20. участва в осъществяване на одити,
включително и при разработването на подробни икономически задания за провеждане
на одити на дружествата, осъществяващи
дейностите производство на електрическа
енергия и/или топлинна енергия и пренос на
топлинна енергия.
(4) Отдел „Контрол и решаване на спорове: електрически мрежи, търговия и пазари“
изпълнява следните функции:
1. оказва специализирана помощ на председателя и членовете на комисията, като дава
мотивирани становища, съвети и справки по
поставени въпроси;
2. участва при изготвяне на нормативни
актове, включително методика за определяне на допустимите технологични разходи,
техническите правила на преносната и електроразпределителните мрежи, за нормите
за сигурност и качество на снабдяването с
електрическа енергия, както и на вътрешни
правила или методика, касаещи контрола;
3. осъществява контрол във връзка с електрически мрежи, търговия и пазари, като:
а) предлага и извършва периодични и извънредни проверки по спазване на условията
по издадените лицензии, прилаганите цени, ЗЕ,
ЗЕВИ и подзаконовите актове по прилагането
им, правилата за търговия с електрическа
енергия, задълженията за предоставяне на
достъп до мрежите за пренос и разпределение на електрическа енергия, условията и
правилата за снабдяване на потребителите с
електрическа енергия, включително нормите
за качество на услугите;
б) изготвя предложения за даване на задължителни предписания или на задължителни
указания за отстраняването на установени
при извършена проверка нарушения;
в) изготвя предложения за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
административни наказания;
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г) длъжностни лица, упълномощени от
председателя, съставят констативни протоколи
и актове при констатирани нарушения;
д) изготвя становище по възражения, постъпили срещу акт за установяване на административно нарушение;
е) подготвя проект на изискванията на
комисията по отношение на информацията,
предоставяна от лицензиантите на комисията;
ж) участва в анализа на годишните доклади
на лицензиантите;
4. участва в осъществяване на одити, като:
а) извършва анализи и подготвя предложения за осъществяване на одит върху дейността на регулираните дружества в сектор
„Електроенергетика“;
б) участва при разработването на подробни
технически задания за провеждане на одити
на електроенергийните дружества;
в) анализира резултатите от извършените
одити и при необходимост изготвя предложения за промяна на актове на комисията;
г) изготвя предложения за даване на задължителни предписания или на задължителни
указания за отстраняване на установени при
извършения одит нарушения;
д) изготвя предложения за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
административни наказания;
е) съставя констативни протоколи и актове
при констатирани нарушения;
5. води регистър на издадените актове за
установяване на административни нарушения;
6. решава спорове и работи с потребители,
разглежда допустими жалби;
7. контролира изпълнението на решения
на комисията във връзка с жалби;
8. създава и поддържа база данни за подадените жалби;
9. разработва единни стандарти за класификация на жалбите;
10. изготвя периодични отчети и годишен
отчет за работата по жалбите и уреждането
на споровете;
11. съдейства за доброволно уреждане на
спорове;
12. участва в процедурите за одобряване на
предложените от електроенергийните предприятия общи условия на договорите и правила за работа с потребителите на енергийни
услуги, предвидени в ЗЕ, и при необходимост
прави предложения за изменението им;
13. участва при анализа и подготовката на
решение за определяне на принадлежността на
електропроводите и прилежащите им уредби
към преносната или разпределителните мрежи
при подадени предложения от оператора на
преносната, съответно на разпределителна
мрежа;
14. участва при анализа и прави предложения за определяне на конкретните допустими
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размери на технологични разходи на електрическа енергия при пренос и разпределение на
електрическа енергия;
15. прилага и контролира методиката за
определяне на цените за предоставен достъп
на преносно или разпределително предприятие
до чужди съоръжения;
16. осъществява текущ контрол върху независимия преносен оператор за наличието
на съответствие с критериите за сертифициране по ЗЕ;
17. подготвя проекти на решения за определяне на независим оценител по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на ЗЕ.
(5) Отдел „Контрол и решаване на спорове: електропроизводство, високоефективното
комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия и топлоснабдяване“ изпълнява следните функции:
1. оказва специализирана помощ на председателя и членовете на комисията, като дава
мотивирани становища, съвети и справки по
поставени въпроси;
2. участва при изготвяне на нормативни
актове, включително методика за определяне
на допустимите технологични разходи, правилата за снабдяване на клиентите с топлинна
енергия, в т.ч. норми за качество на услугите
и доставките, както и на вътрешни правила
или методика, касаещи контрола;
3. осъщест вява кон т рол във връ зка с
елек т роп роизводст во, високоефек т ивното
комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия и топлоснабдяване, като:
а) предлага и извършва периодични и
извънредни проверки по спазване на условията по издадените лицензии, прилаганите
цени, ЗЕ, ЗЕВИ и подзаконовите актове по
прилагането им и правилата за снабдяване
на потребителите с топлинна енергия, включително нормите за качество на услугите;
б) изготвя предложения за даване на задължителни предписания или на задължителни
указания за отстраняването на установени
при извършена проверка нарушения;
в) изготвя предложения за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
административни наказания;
г) длъжностни лица, упълномощени от
председателя, съставят констативни протоколи
и актове при констатирани нарушения;
д) изготвя становище по възражения, постъпили срещу акт за установяване на административно нарушение;
е) подготвя проект на изискванията на
комисията по отношение на информацията,
предоставяна от лицензиантите на комисията;
ж) участва в анализа на годишните доклади
на лицензиантите;
4. участва в осъществяването на одити, като:
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а) извършва анализи и подготвя предложения за осъществяване на одит върху дейността
на регулираните дружества за производство на
електрическа енергия и/или топлинна енергия
и пренос на топлинна енергия;
б) участва при разработването на подробни
технически задания за провеждане на одити
на електроенергийните дружества;
в) анализира резултатите от извършените
одити и при необходимост изготвя предложения за промяна на актове на комисията;
г) изготвя предложения за даване на задължителни предписания или на задължителни
указания за отстраняване на установени при
извършения одит нарушения;
д) изготвя предложения за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
административни наказания;
е) съставя констативни протоколи и актове
при констатирани нарушения;
5. води регистър на издадените актове за
установяване на административни нарушения;
6. решава спорове и работи с потребители,
разглежда допустими жалби;
7. контролира изпълнението на решения
на комисията във връзка с жалби;
8. създава и поддържа база данни за подадените жалби;
9. разработва единни стандарти за класификация на жалбите;
10. изготвя периодични отчети и годишен
отчет за работата по жалбите и уреждането
на споровете;
11. съдейства за доброволно уреждане на
спорове;
12. участва в процедурите за одобряване на
предложените от електроенергийните предприятия общи условия на договорите и правила за работа с потребителите на енергийни
услуги, предвидени в ЗЕ, и при необходимост
прави предложения за изменението им;
13. участва при анализа и прави предложения за определяне на конкретните допустими
размери на технологични разходи на електрическа и топлинна енергия при производството
на електрическа и/или топлинна енергия и
при преноса на топлинна енергия;
14. прилага и контролира методиката за
определяне на цените за предоставен достъп
на топлопреносно предприятие до чуж ди
съоръжения;
15. подготвя проекти на решения за определяне на независим оценител по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на ЗЕ;
16. участва при анализа и подготовката на
решение за определяне на принадлежността
на топлопроводите и прилежащите им уредби
към преносните мрежи при подадени предложения от оператор на преносна мрежа.
Чл. 27. (1) Дирекция „Природен газ“ осигурява дейностите в сектор „Природен газ“
чрез отдел „Цени, лицензии и пазари – при-
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роден газ“ и отдел „Контрол и решаване на
спорове – природен газ“.
(2) Отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ изпълнява следните функции:
1. оказва специализирана помощ на председателя и членовете на комисията, като дава
мотивирани становища, съвети и справки по
поставени въпроси;
2. участва в подготовката на нормативните
актове, свързани с лицензиите, цените и пазарите в сектор „Природен газ“, включително:
указанията, методиките, в т.ч. за определяне
на допустимите технологични разходи, методика за определяне на цените за предоставен
достъп на преносно или разпределително
предприятие до чужди съоръжения, правилата за търговия с природен газ, правилата
за достъп до мрежите, правилата за водене
на разделното счетоводство от енергийните
предприятия и др.;
3. у час т ва в п роцед у ри т е, свърза н и с
издаване, изменение, допълване, спиране,
прекратяване и отнемане на лицензии, както
и на разрешенията във връзка с издадените
лицензии и приложенията към тях, в сектор
„Природен газ“;
4. извършва всички действия, проверки
и анализи във връзка с процедурите по одобряване на бизнес плановете в сектор „Природен газ“ и изготвя проекти на решения с
мотивите към тях;
5. участва в процедурите по регулиране на
цените в сектор „Природен газ“;
6. извършва анализи и прави предложения
за избор на метод на ценово регулиране;
7. извършва анализи и следи финансовото
състояние на лицензиантите на основата на
периодичната финансова отчетност;
8. участва при анализа и прави предложения за определяне на конкретните допустими
размери на технологични разходи на природен
газ при пренос, разпределение и съхранение
на природен газ;
9. създава и поддържа база данни за енергийните предприятия, свързана с разходите,
определените и утвърдени цени и тарифи и др.;
10. участва в подготовката на проектите на
индивидуалните и общите административни
актове заедно с мотивите към тях от техническа и икономическа страна;
11. подава необходимите данни за регистрите по чл. 59, ал. 1, т. 1;
12. участва в изготвянето на стандартни
образци на заявления и искания и приложенията към тях;
13. осъществява регулиране и контрол по
отношение на отварянето и функционирането
на пазара на природен газ, като:
а) анализира състоянието и структурата
на пазара и дава становища и препоръка по
модела на пазара;
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б) наблюдава степента и ефективността на
отваряне на пазара и конкуренцията в сектор
„Природен газ“, като следи за свързването с
енергийните пазари на други държави – членки на Европейския съюз;
в) осъществява мониторинг на вътрешния
пазар на природен газ;
г) за сектор „Природен газ“ води регистър
на участниците на пазара съгласно чл. 9 от
Регламент (ЕС) 1227/2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.
относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия;
д) за сектор „Природен газ“ отговаря за
прилагането на Регламент (ЕС) 1227/2011
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2011 г. относно интегритета и
прозрачността на пазара за търговия на едро
с енергия;
14. участва в процедурата по сертифициране
на оператор на газопреносната мрежа;
15. наблюдава и контролира спазването на
правилата за водене на разделно счетоводство
от енергийните предприятия;
16. участва в подготовката на документите
за обявяване и в провеждането на конкурси
по чл. 46 ЗЕ;
17. участва в подготовката на проект на
изискванията на комисията по отношение на
информацията, предоставяна от лицензиантите
на комисията;
18. участва в анализа на годишните доклади
на лицензиантите;
19. участва в подготовката на предложение
за тарифа за таксите по ЗЕ;
20. изчислява конкретния размер на дължимите лицензионни такси по ЗЕ в сектор
„Природен газ“;
21. участва в осъществяване на одити,
включително и при разработването на подробни икономически задания за провеждане на
одити на дружествата в сектор „Природен газ“.
(3) Отдел „Контрол и решаване на спорове – природен газ“ изпълнява следните
функции:
1. оказва специализирана помощ на председателя и членовете на комисията, като дава
мотивирани становища, съвети и справки по
поставени въпроси;
2. участва при изготвяне на нормативни
актове, включително методика за определяне
на допустимите технологични разходи, техническите правила на преносната и газоразпределителните мрежи, за нормите за сигурност
и качество на снабдяването с природен газ,
както и на вътрешни правила или методика,
касаещи контрола;
3. осъществява контрол, като:
а) предлага и извършва периодични и извънредни проверки по спазване на условията
по издадените лицензии, прилаганите цени,
ЗЕ и подзаконовите актове по прилагането
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им, правилата за търговия с природен газ,
задълженията за предоставяне на достъп до
мрежите за пренос и разпределение на природен газ, условията и правилата за снабдяване
на потребителите с природен газ, включително
нормите за качество на услугите;
б) изготвя предложения за даване на задължителни предписания или на задължителни
указания за отстраняването на установени
при извършена проверка нарушения;
в) изготвя предложения за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
административни наказания;
г) длъжностни лица, упълномощени от
председателя, съставят констативни протоколи
и актове при констатирани нарушения;
д) изготвя становище по възражения, постъпили срещу акт за установяване на административно нарушение;
е) участва в подготовката на проект на
изискванията на комисията по отношение на
информацията, предоставяна от лицензиантите
на комисията;
ж) участва в анализа на годишните доклади
на лицензиантите;
4. осъществява одити, като:
а) извършва анализи и подготвя предложения за осъществяване на одит върху дейността на регулираните дружества в сектор
„Природен газ“;
б) участва при разработването на подробни
технически задания за провеждане на одити
на енергийните дружества;
в) анализира резултатите от извършените
одити и при необходимост изготвя предложения за промяна на актове на комисията;
г) изготвя предложения за даване на задължителни предписания или на задължителни
указания за отстраняване на установени при
извършения одит нарушения;
д) изготвя предложения за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
административни наказания;
е) съставя констативни протоколи и актове
при констатирани нарушения;
5. води регистър на издадените актове за
установяване на административни нарушения;
6. решава спорове и работи с потребители,
разглежда допустими жалби;
7. контролира изпълнението на решения
на комисията във връзка с жалби;
8. създава и поддържа база данни за подадените жалби;
9. разработва единни стандарти за класификация на жалбите;
10. изготвя периодични отчети и годишен
отчет за работата по жалбите и уреждането
на споровете;
11. съдейства за доброволно уреждане на
спорове;
12. участва в процедурите за одобряване
на предложените от енергийните предприятия
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общи условия на договорите и правила за
работа с потребителите на енергийни услуги,
предвидени в ЗЕ, и при необходимост прави
предложения за изменението им;
13. участва при анализа и подготовката на
решение за определяне на принадлежността на
газопроводите и прилежащите им уредби към
преносната или разпределителните мрежи при
подадени предложения от оператора на преносната, съответно на разпределителна мрежа;
14. участва при анализа и прави предложения за определяне на конкретните допустими
размери на технологични разходи на природен
газ при пренос, разпределение и съхранение
на природен газ;
15. прилага и контролира методиката за
определяне на цените за предоставен достъп
на преносно или разпределително предприятие
до чужди съоръжения;
16. осъществява текущ контрол върху независимия преносен оператор за наличието
на съответствие с критериите за сертифициране по ЗЕ;
17. подготвя проекти на решения за определяне на независим оценител по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на ЗЕ.
Чл. 28. (1) Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ осигурява
дейностите в областта на В и К услугите
съгласно ЗРВКУ чрез отдел „Цени и бизнес
планове – В и К услуги“, отдел „Контрол и
решаване на спорове – В и К услуги“, както
и териториални звена „Северна България“ и
„Южна България“ със седалища в град София.
(2) Отдел „Цени и бизнес планове – В и К
услуги“ изпълнява следните функции:
1. оказва специализирана помощ на председателя и членовете на комисията, като дава
мотивирани становища, съвети и справки по
поставени въпроси;
2. участва в процедурите за одобряване
на бизнес планове на В и К оператори, като:
а) прави предложени я за у казани я по
прилагането на подзаконовите нормативни
актове към ЗРВКУ;
б) анализира специфичните условия на
дейността на В и К операторите и предлага
групиране и прогнозни цели на дружествата
за всеки регулаторен период;
в) предлага единни показатели за ефективност на В и К операторите за всеки регулаторен период;
г) извършва всички действия, проверки
и анализи във връзка с осъществяването на
правомощията на комисията по одобряването
на бизнес плановете съгласно ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове;
д) подготвя проектите на актовете на
комисията за одобряване на бизнес планове
заедно с мотивите към тях;
3. участва в процедурите по утвърждаване
на цени, регулирани от ЗРВКУ, като:
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а) прави предложения за указания по прилагането на подзаконовите нормативни актове
към ЗРВКУ, включително за избор на метод
на ценово регулиране;
б) извършва всички действия, проверки
и анализи във връзка с осъществяването на
правомощията на комисията по утвърждаване
на цените съгласно съответните подзаконови
нормативни актове;
в) подготвя проектите на актовете на
комисията за утвърждаване на цени заедно
с мотивите към тях от техническа и икономическа страна;
г) разработва, подпомага внедряването,
наблюдава и контролира спазването на правилата на Единната система за регулаторно
отчитане от В и К операторите;
д) анализира годишните финансови доклади
и отчети на В и К операторите;
е) извършва сравнителен анализ и оценка на
разходите на В и К операторите както между
отделните дружества, така и на приложими
добри международни практики;
4. създава и поддържа база данни за В и К
операторите, свързани с разходите, утвърдени
цени и тарифи, одобрените бизнес планове
и др.;
5. подготвя предложение за тарифа за таксите по ЗРВКУ;
6. участва в подготовката на нормативните
актове по ЗРВКУ;
7. участва в изготвянето на стандартни
образци на заявления и искания и приложенията към тях;
8. участва в изготвянето на становище
на комисията за съответствието на концесионните договори и на другите договори за
управление на В и К системите със ЗРВКУ и
с подзаконовите актове по прилагането му;
9. подготвя изискванията на комисията по
отношение на информацията, предоставяна
от В и К операторите на комисията;
10. участва в процедурите за одобряване
на предложените от В и К операторите общи
условия на договорите, предвидени в ЗРВКУ,
при необходимост прави предложения за
изменението им;
11. участва в анализа на годишните отчетни доклади за изпълнението на бизнес
плановете на В и К операторите, включително
в оценката на качеството на предоставената
информация и в оценката на изпълнението
на показателите за качество;
12. участва в изготвянето на годишен доклад съгласно чл. 30 ЗРВКУ;
13. подава необходимите данни за регистрите по чл. 59, ал. 1, т. 4;
14. изчислява конкретния размер на дължимите такси по ЗРВКУ.
(3) Отдел „Контрол и решаване на спорове – В и К услуги“ изпълнява следните
функции:
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1. оказва специализирана помощ на председателя и членовете на комисията, като дава
мотивирани становища, съвети и справки по
поставени въпроси;
2. участва в подготовката на нормативните
актове по ЗРВКУ, както и на вътрешни правила
или методика, касаещи контрола;
3. осъществява контрол, като:
а) предлага и извършва периодични и
извънредни проверки по спазване на ЗРВКУ
и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, прилагането на утвърдените
от комисията цени, условията и правилата
за предоставяне на водоснабдителните и
канализационните услуги на потребителите,
включително изпълнението на показателите
за качество на В и К услугите;
б) подготвя изискванията на комисията по
отношение на информацията, предоставяна
от В и К операторите на комисията;
в) изготвя предложения за даване на задължителни предписания или изготвяне на
задължителни указания за отстраняване на установени при извършена проверка нарушения;
г) длъжностни лица от дирекцията, когато
са упълномощени от председателя, съставят
констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения;
д) изгот вя становища по възра жени я,
постъпили срещу актове за установяване на
административни нарушения;
е) подпомага главния директор при упражняване на методическото ръководство
върху контролната дейност, осъществявана
от териториалните звена;
ж) подготвя информацията за Националната
информационна система за В и К услугите;
з) участва в анализа на годишните отчетни
доклади за изпълнението на бизнесплана на
В и К операторите, включително в оценката
на качеството на предоставената информация
и в оценката на изпълнението на показателите за качество;
и) участва в изготвянето на годишен доклад
съгласно чл. 30 ЗРВКУ;
4. решава спорове и работи с потребители,
разглежда допустими жалби;
5. изготвя доклад и проект на решение
по жалби;
6. контролира изпълнението на решения
на комисията по подадените жалби;
7. създава и поддържа база данни за подадените жалби;
8. разработва единни стандарти за класификация на жалбите;
9. събира, обработва и ана лизира информация за работата по жалбите от В и К
операторите, предлага мерки за подобряване
работата на В и К операторите;
10. изготвя периодични отчети и годишен
отчет за работата по жалбите и уреждането
на споровете;
11. съдейства за доброволно уреждане на
спорове;
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12. участва в изготвянето на стандартни
образци на заявления и искания и приложенията към тях;
13. участва в изготвянето на становище
на комисията за съответствието на концесионните договори и на другите договори за
управление на В и К системите със ЗРВКУ и
с подзаконовите актове по прилагането му;
14. подава необходимите данни за регистрите по чл. 59, ал. 1, т. 5;
15. участва в процедурите за одобряване
на предложените от В и К операторите общи
условия на договорите, предвидени в ЗРВКУ,
при необходимост прави предложения за изменението им.
(4) Териториални звена „Северна България“
за Дунавски и Черноморски район и „Южна
България“ за Западнобеломорски и Източнобеломорски район по смисъла на чл. 152 от
Закона за водите изпълняват следните функции:
1. оказват специализирана помощ на председателя и членовете на комисията, като дават
мотивирани становища, съвети и справки по
поставени въпроси;
2. извършват периодични и извънредни
проверки на съответната територия по спазване на ЗРВКУ и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му, прилагането на
утвърдените от комисията цени, условията и
правилата за предоставяне на В и К услуги на
потребителите, включително изпълнението на
показателите за качество на В и К услугите;
3. извършват проверки по подадени в комисията жалби и сигнали на потребители,
свързани с изпълнението на дейността на
В и К операторите, съставят протоколи от
извършените проверки, участват в изготвянето
на решения и мотивите към тях;
4. изготвят предложения за даване на задължителни предписания или за изготвяне
на задължителни указания за отстраняването на установени при извършена проверка
нарушения;
5. длъжностни лица от териториалното звено, когато са упълномощени от председателя
за съответната територия, съставят констативни протоколи и актове при констатирани
нарушения.
Чл. 29. Освен определените с правилника
функции дирекциите изпълняват и други
функции, възложени им от комисията в кръга
на нейната компетентност чрез председателя
на комисията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА И НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Раздел I
Организация на работата на комисията
Чл. 30. (1) Комисията е постоянно действащ орган.
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(2) Комисията разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания.
(3) На заседанията комисията разглежда
всички постъпили заявления, искания за
становища, молби или жалби, свързани с
компетентността на комисията.
(4) Главният секретар присъства на заседанията на комисията без право на глас.
Чл. 31. (1) Заседанията на комисията са
открити, заседания при закрити врата или
закрити.
(2) На открити заседания комисията разглежда преписките и обявява датите за приемане на решенията по тях при постъпили
заявления или искания за:
1. издаване, изменение, допълнение, прекратяване или отнемане на лицензии по ЗЕ;
2. утвърждаване на предложените от енергийните предприятия и В и К операторите цени;
3. други въпроси във връзка с осъществяване правомощията на комисията по нейно
решение.
(3) Комисията провежда закрити заседания
във всички останали случаи извън посочените
в ал. 2.
(4) В случаите, когато се оповестява защитена по закон информация, заседанията на
комисията по ал. 2 се провеждат при закрити
врата, като на тях могат да присъстват само
членовете на комисията и страните по съответното производство.
Чл. 32. (1) На откритите заседания могат
да присъстват всички заинтересувани лица
и организации.
(2) На откритите заседания на комисията присъстват и главният директор и/или
директорите на дирекции, отговорни за разглежданата преписка, и/или служители от
администрацията, които са участвали при
разработването на материалите.
(3) На отк ритите заседани я, които се
п ровеж дат п ри за к ри т и врата, могат да
присъстват само членовете на комисията и
представители на страните. Комисията може
да вземе решение да присъстват и служители
от администрацията или други лица.
(4) На закритите заседания на комисията
присъстват членовете на комисията, главният
секретар и главният директор и/или директорите на дирекции. Комисията може да вземе
решение на определени закрити заседания да
присъстват и служители от администрацията.
Чл. 33. (1) Заседанията на комисията са
редовни и извънредни.
(2) Комисията заседава редовно най-малко
веднъж седмично при наличието на предварително оповестен дневен ред.
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(3) Проектът на дневен ред се изготвя от
главния секретар по предоставени на хартиен
носител и в електронен вариант материали
на съответните дирекции и се съгласува с
председателя на комисията.
(4) Дневният ред и материалите по него
се предоставят на хартиен носител и по електронен път на членовете на комисията не покъсно от два работни дни преди заседанието.
(5) В материалите се включва докладът по
преписката, а при необходимост – и приложения към него. В материалите за закрито
заседание за вземане на решение се включва
и проект на решение на комисията.
(6) Допълнителни точки по въпроси, които имат неотложен характер, могат да бъдат
включени в дневния ред по предложение на
всеки член от комисията или на главния секретар, което се подлага на гласуване.
(7) Дневният ред се гласува от комисията
преди започване на заседанието.
(8) Комисията заседава периодично по
вътрешни въпроси.
Чл. 34. (1) Комисията се свиква на извънредно заседание от председателя на комисията
по негова инициатива или по предложение на
повече от половината от общия брой членове
или от членовете на съответния състав.
(2) В случаите по ал. 1 членовете на комисията трябва да бъдат уведомени за датата,
часа и дневния ред на заседанието и да им се
представят материалите за това заседание не
по-късно от един работен ден преди деня на
извънредното заседание.
Чл. 35. (1) Заседанията на комисията се
откриват и провеждат, ако присъстват повече
от половината от общия брой членове или от
членовете на съответния състав.
(2) Комисията разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на цените в енергетиката и на В и К услугите и постъпилите
жалби в два състава, както следва:
1. състав „Енергетика“, който включва
председателя, членовете със стаж в областта
на енергетиката, както и членовете, които са
юрист и икономист;
2. състав „Водоснабдяване и канализация“,
който включва председателя, членовете със
стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, както и членовете, които са юрист
и икономист.
(3) Заседанията на комисията се ръководят
от председателя. При отсъствие на председателя на комисията заседанията се ръководят
от друг, определен от председателя, член на
комисията.
(4) Разглеждането на всяка преписка по
дневния ред започва с доклад на главния
директор и/или директора, на чиято дирекция са възложени проучването, проверката
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и анализът на преписката. Преписката може
да бъде докладвана и от член на работната
група по чл. 40, ал. 3.
(5) Председателят предоставя възможност
на членовете на комисията за изразяване на
становища по събраните материали и за провеждане на разисквания по доклада.
(6) След провеждане на разискванията по
ал. 5 комисията:
1. взема решение по преписката, когато
всички обстоятелства по преписката са изяс
нени от правна и фактическа страна;
2. взема решение за връщане на преписката
за допълнително проучване с конкретни указания, които са задължителни за докладчика,
респективно за работната група и заявителя,
когато обстоятелствата по преписката не са
изяснени пълно и всестранно от правна и
фактическа страна.
Чл. 36. (1) Комисията приема решения
с явно гласуване и с мнозинство повече от
половината от общия брой членове или от
членовете на съответния състав, от които поне:
1. двама от членовете със стаж в енергетиката – при упражняване правомощия на
комисията в енергетиката;
2. един от членовете със стаж в областта
на водоснабдяването и канализацията – при
упражняване правомощия на комисията във
водоснабдяването и канализацията.
(2) Членовете на комисията не участват
в разискването и гласуването на въпроси,
по които за тях е налице частен интерес по
смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(3) Всеки член на комисията, който е гласувал против приетото решение на комисията, представя писмено мотивите си за това в
3-дневен срок от провеждане на заседанието.
(4) Когато комисията приеме решение,
различно от предложения проект, мотивите
към него се изготвят в 3-дневен срок от провеждане на заседанието.
Чл. 37. (1) За всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от
всички присъствали нейни членове.
(2) В протокола се включват разискваните
въпроси от дневния ред и приетите решения.
В протокола изрично се отбелязва с какво
мнозинство е гласувано решението и имената
на членовете на комисията, гласували против.
В него се вписват имената на присъстващите
на заседанието, изказванията на членовете
на комисията, на страните по преписката,
представените доказателства и становищата
на експертите.
(3) Към протокола се прилага докладът
по преписката.
(4) При необходимост от протокола се изготвят препис-извлечения, които се подписват
от главния секретар.
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Чл. 38. (1) Решенията на комисията, които
са индивидуални или общи административни
актове, се прилагат към протокола от съответното заседание и се подписват от членовете
на работната група, членовете на комисията и
главния секретар. Екземплярът от решението
за адресата се подписва от председателя и от
главния секретар.
(2) Решенията по ал. 1 се изготвят в два
оригинала, а при необходимост – в зависимост
от броя на адресатите.
(3) Съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен акт, се
извършва по реда на чл. 61 АПК.
(4) Съобщаването на решение на комисията – общ административен акт, се извършва
чрез публикуване на интернет страницата на
комисията.
Раздел II
Проучване на преписките
Чл. 39. (1) За всяко постъпило в комисията
писмено заявление или жалба се образува
преписка, ако искането или жалбата е от
компетентността на комисията. Преписка се
образува и за даване на становище по постъпили в комисията проекти на концесионни и
други видове договори за управление на В и К
системите по ЗРВКУ.
(2) Преписката се образува с резолюция на
председателя на комисията, друг упълномощен
член на комисията или главния секретар.
(3) По инициатива на комисията с решение
се образуват преписки за изменение, прекратяване или отнемане на издадени индивидуални административни актове в случаите,
предвидени в ЗЕ и ЗРВКУ.
Чл. 40. (1) С резолюцията за образуване
на преписката тя се възлага на съответните
главен директор и/или директор/директори – докладчици по преписката.
(2) Докладчикът/докладчиците незабавно
организират проучването на образуваната
преписка, като изготвят проект на заповед, с
която председателят назначава работна група
в случаите по ал. 3, или поставят резолюция,
с която възлагат на определени служители
работата по нея.
(3) Работни групи се назначават при наличие на правна или фактическа сложност
по преценка на председателя на комисията.
(4) Докладчиците периодично информират
членовете на комисията за хода на проучването по възложената им преписка.
Чл. 41. (1) Когато писменото заявление не
е подписано и при съмнение дали съответният документ изхожда от посоченото в него
лице, на заявителя се указва да го потвърди
със собственоръчен или електронен подпис в

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

тридневен срок от съобщението за това. При
непотвърждаване в срок комисията прекратява
производството.
(2) А ко за явлението не удовлетворява
изисквания на закона или на подзаконовите
нормативни актове по неговото прилагане,
заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в 7-дневен срок от съобщението за
това с указание, че неотстраняването им ще
предизвика прекратяване на производството.
(3) Срокът за произнасяне започва да тече
от датата на отстраняване на нередовностите.
(4) Комисията прекратява производството
по преписката, освен ако в закона е посочено
друго, при наличието на някоя от следните
хипотези:
1. при липса на компетентност на комисията да разгледа заявлението;
2. по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало;
3. в случаите по ал. 1;
4. в случаите по ал. 2;
5. когато заявителят – физическо лице, е
починал или търговецът е заличен;
6. в случаите по чл. 27, ал. 2 АПК.
(5) За прекратяване на производството
комисията съобщава на страните по реда на
чл. 61 АПК.
Чл. 42. (1) Проучването по преписките се
извършва в срокове, определени от председателя, които не могат да бъдат по-дълги от:
1. по преписки за утвърждаване или определяне на цени по ЗЕ, ЗЕВИ и ЗРВКУ – 60
календарни дни;
2. по предложения от енергийни предприятия за изменение и/или допълнение на нормативни актове, приемани от комисията – 60
календарни дни;
3. по преписки за издаване, изменение, прекратяване или отнемане на лицензии, както
и разрешенията по тях – 45 календарни дни;
4. по преписки за одобряването на общите условия на договорите по ЗЕ, ЗЕВИ и
ЗРВКУ – 30 календарни дни;
5. по преписки за доброволно уреждане на
спорове – 60 календарни дни;
6. по жалби извън тези по чл. 22 ЗЕ – 30
календарни дни;
7. по преписки за даване на становище
за съответствие на проекти на концесионни
и други видове договори за управление на
В и К системите със ЗРВКУ и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му – 15
календарни дни.
(2) При случаи с правна и фактическа
сложност със заповед на председателя на
комисията сроковете по ал. 1 могат да бъдат
продължавани най-много с 10 календарни дни.
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Чл. 43. (1) Проучването приключва с писмен доклад на докладчика или докладчиците
по преписката, подписан от съответните
докладчици и всички членове на работната
група.
(2) Докладът по преписката включва всички факти и обстоятелства, които са станали
известни на членовете на работната група
към датата на внасянето му за разглеждане от
комисията. Докладът задължително съдържа
експертни оценки, анализи и предложения за
решаване на преписката.
(3) В случаите, в които някой от докладчиците или член на работна група има
становище, което е различно от изложеното
в доклада, то се представя като особено мнение – неразделна част от доклада.
(4) По преценка на докладчиците или по
искане на комисията към доклада се прилагат всички необходими документи и справки,
които допълнително обосновават предложенията, анализите и оценките, направени от
членовете на работната група.
(5) Докладът се представя на председателя
на комисията заедно със списък на лицата,
на които задължително се изпращат писмени
покани за откритото заседание, ако такова се
провежда по преписката.
(6) На заседание на комисията се приема
докладът по преписката, насрочва се открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5 ЗЕ и
се определят лицата, които трябва да бъдат
поканени. В случаите на разглеждане на доклад по преписка за утвърждаване на цени
заседанието се насрочва най-малко 5 дни
преди датата на откритото заседание.
(7) Когато комисията реши, че преписката
не е изяснена пълно и всестранно, се прилага
чл. 35, ал. 6, т. 2, като се определя срокът за
допълнителното проучване.
(8) Главният секретар включва разглеждането на преписката в дневния ред на съответното заседание при спазване на чл. 33, ал. 3.
Раздел III
Провеждане на открити заседания
Чл. 44. В 3-дневен срок след приемането на
доклада на заседанието по чл. 43 на интернет
страницата на комисията се публикуват докладът, мястото, датата и часът на провеждане
на откритото заседание.
Чл. 45. (1) На страната или страните по
преписката се изпраща писмено съобщение за
откритото заседание най-малко 3 дни преди
датата на провеждането заедно с копие от
доклада на докладчика по преписката или
указание, че същият е публикуван на интернет
страницата на комисията.
(2) Страните по съответната преписка се
представляват от лицата, които имат представителна власт, или от изрично упълномощени
представители.
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Чл. 46. (1) Разглеждането на преписките
в открито заседание е устно.
(2) Заседанието се ръководи от председателя на комисията или от определения член
на комисията по реда на чл. 35, ал. 3.
(3) Заседанието започва с решаване на предварителните въпроси по преписката относно
редовността на процедурата. Неявяването на
някоя от страните, която е редовно уведомена
за заседанието, не е пречка за разглеждане
на преписката. При нередовно уведомяване
на някоя от страните заседанието се отлага.
(4) След разрешаване на предварителните въпроси по редовността на процедурата
комисията пристъпва към разглеждане на
преписката по същество.
(5) На страните по преписката се предоставя възможност за устно или писмено
становище по представения доклад. Членовете
на комисията могат да задават въпроси на
страните по ред, определен от председателя.
Отговорите на тези въпроси се вписват в
протокола.
(6) В заседанието страните са длъжни да
представят всички данни, информация и документи, които имат значение за правилното
решаване на преписката.
(7) Преди да пристъпи към закриване
на заседанието, председателят предоставя
на ст раните възмож ност за окончателно
становище.
Чл. 47. (1) След представяне на становищата на страните по преписката председателят
обявява дата за закритото заседание за постановяване на решение и закрива заседанието.
(2) При изготвяне на административни и
нормативни актове, както и по други въпроси
от обществена значимост в срок до 10 дни
от датата на откритото заседание комисията
провежда закрито заседание, на което приема
проект на акта или на решението по заявлението и взема решение за провеждане на
обществено обсъждане.
(3) Когато комисията реши, че преписката
не е изяснена пълно и всестранно, се прилага
чл. 35, ал. 6, т. 2, като се определя срок за
допълнителното проучване.
(4) Комисията уведомява страните по преписката за резултатите от допълнителното
проучване и посочва срок, в който могат да
дадат становище по тях.
(5) При необходимост може да се проведе
ново открито заседание за допълнително
разглеждане на преписката, като страните
се уведомяват за мястото, датата и часа за
провеждането му.
Чл. 48. За процедурата по този раздел се
прилагат съответно разпоредбите на раздел I.
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Раздел IV
Провеждане на обществено обсъждане
Чл. 49. (1) Обществено обсъждане се провежда при изготвяне на:
1. проекти на общи административни актове, предвидени в ЗЕ, ЗЕВИ и ЗРВКУ;
2. проекти на наредбите, предвидени в ЗЕ
и ЗРВКУ, които се изготвят от комисията;
3. по други въпроси от обществена значимост за развитие на енергийния и на В и К
сектор по решение на комисията.
(2) На общественото обсъждане могат да
присъстват представители на лицата по чл. 14,
ал. 2 ЗЕ. На обсъждането могат да присъстват
и представители на медиите.
Чл. 50. (1) На закрито заседание комисията
приема проекта на акта или на решението по
заявлението за утвърждаване на цени.
(2) Комисията взема решение за провеждане
на обществено обсъждане, с което определя:
1. датата, часа и мястото на провеждане
на обсъждането;
2. срока по чл. 14, ал. 3 ЗЕ;
3. заинтересуваните лица, на които се
изпраща покана за участие в общественото
обсъждане.
(3) На общественото обсъждане могат да
присъстват и лица, на които не е изпратена
покана, но са заинтересувани лица по смисъла
на чл. 14, ал. 2 ЗЕ.
Чл. 51. На интернет страницата на комисията се публикуват проектът на съответния
акт, мястото, датата и часът на провеждане
на общественото обсъждане.
Чл. 52. (1) Общественото обсъждане се
открива от председателя на комисията, а в
негово отсъствие – от друг член на комисията, определен по реда на чл. 35, ал. 3, който
представя основните принципи, заложени в
проекта.
(2) За всяко обществено обсъждане се съставя протокол и се води аудиозапис.
(3) След приключване на обсъждането на
основните принципи, заложени в проекта, се
обявява срокът за представяне на становища
по него.
Чл. 53. Комисията разглежда и обобщава
получените становища и мотивира своето
становище, като п ублик у ва мотивите на
страницата си в интернет.
Раздел V
Деловодна дейност
Чл. 54. (1) В администрацията на комисията
се водят деловодни регистри като автоматизирана база данни за входящата и изходящата
кореспонденция и образуваните преписки.
(2) В администрацията се водят регистри за:
1. протоколите от заседанията на комисията;
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2. съставените актове за установяване на
административни нарушения;
3. издадените наказателни постановления,
резолюции и предупреждения;
4. образуваните дела срещу актове на комисията или председателя.
(3) Оригиналите на документите, заведени
в регистрите по ал. 1 и 2, се съхраняват в
архив.
Чл. 55. (1) Постъпилите молби, искания и
заявления се вписват във входящия регистър
в деня на получаването, като върху тях се
отбелязват входящият номер и датата.
(2) На получените по пощата документи се
запазва пликът с марките и клеймото.
Чл. 56. Образуваните преписки и писмата
по тях се вписват в съответния регистър.
Чл. 57. Деловодната дейност, вътрешният
документооборот (движение и обработка на
вътрешна и външна документация, кореспонденция и поща), архивът и съхраняването на
документи се регламентират с правила, приети
с решение на комисията.
Чл. 58. (1) Преписките могат да бъдат предоставяни само на членовете на комисията и
на служителите от администрацията.
(2) Исканията по Закона за достъп до обществена информация се завеждат в отделен
регистър.
(3) Комисията или упълномощено от нея
длъжностно лице разглежда исканията по
ал. 2 и се разпорежда за формата и вида на
предоставяне на информацията. В случаите,
когато достъпът се осигурява чрез преглед на
информацията, на лицето, поискало информацията, се съобщават денят, часът и мястото
в сградата на комисията, където може да се
запознае с документите.
Чл. 59. (1) Комисията води публични регистри за:
1. издадените лицензии и дадените разрешения;
2. издадените сертификати за произход;
3. издадените от нея решения по чл. 21,
ал. 1, т. 1, 4, 5, 9, 10, 15, 18, 21, 25 и 26 ЗЕ;
4. договорите за възлагане извършването
на В и К услуги;
5. експертите, които участват при извършването на контрола по ЗРВКУ.
(2) Регистрите се водят от определени
длъжностни лица от администрацията на
комисията.
(3) В регистрите по ал. 1 се вписват обстоятелствата, определени в съответните наредби
по ЗЕ и ЗРВКУ.
Чл. 60. (1) Към регистрите по чл. 59, ал. 1,
т. 1 се води специален архив в съответната
дирекция, в който се съхраняват досиетата по
всички предоставени разрешения и лицензии.
(2) Досиетата съдържат:
1. заявлението на кандидата за издаване на
лицензия или даване на разрешение;
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2. екземпляр от лицензията, съответно от
решението за даване на разрешение с приложенията към него;
3. решенията за изменение, допълнение,
продължаване на срока, прекратяване или
отнемане на лицензията;
4. екземпляр от наказателните постановления във връзка с лицензията, съответно
от акта за налагане на принудителни административни мерки;
5. други документи, които се отнасят до
титуляря на лицензията.
(3) Досието се съхранява най-малко 3
години след изтичане срока на лицензията,
доколкото друго не е предвидено в действащото законодателство.
(4) Информацията в архива към регистрите,
представляваща служебна тайна, не може да
се разгласява освен пред органите на съдебната власт или други държавни органи по
установения в закона ред.
Чл. 61. Регистрите се поддържат и като
автоматизирана база данни.
Раздел VI
Работно време, пропускателен режим и заплата
Чл. 62. (1) Работното време на комисията
и на служителите в администрацията е от
8 ч. и 30 мин. до 17 ч. с почивка от 12 ч. и
30 мин. до 13 ч.
(2) Работното време по ал. 1 може да бъде
променяно с решение на комисията.
(3) Комисията и служителите в администрацията изпълняват задълженията си при
условията на ненормирано работно време, за
което имат право на допълнителен платен
годишен отпуск.
Чл. 63. Приемното време на председателя, упълномощен от него член на комисията
и на главния секретар, както и на главния
директор и директорите, се оповестява на
специално обозначени места в сградата на
администрацията.
Чл. 64. Лицата, които искат среща с председателя на комисията, отправят писмена или
устна молба за това до техническия секретар,
който съставя график за срещите за приемното време.
Чл. 65. Редът за достъп на външни лица в
сградата на комисията се определя със заповед
на председателя на комисията.
Чл. 66. Редът за образуване, разпределяне и
ползване на средствата за заплати се определя
с вътрешни правила за заплатите, които се
приемат с решение на комисията.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът е приет с решение на
Комисията за енергийно и водно регулиране
по Протокол № 107 от 29.05.2015 г. на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за енергетиката.
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§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 3. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава ново
длъжностно разписание и привежда трудовите
и служебни правоотношения на служителите
в съответствие с правилника в срок 10 работни дни от влизането му в сила.
Председател:
Иван Иванов
Приложение
към чл. 13, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на
Комисията за енергийно и водно регулиране – 165 щатни бройки
Председател
Членове на комисията
Главен секретар
Звено „Вътрешен одит“
Служител по сигурността на
информацията
Обща администрация:
Дирекция „Обща администрация“:
Отдел „Финансово-стопанска дейност“
Отдел „Административно и информационно обслужване“, от които:
в сектор „Международна дейност“
в сектор „Човешки ресурси и техническо
обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
Дирекция „Правна“
Дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“
Отдел „Цени и лицензии: електрически
мрежи, търговия и пазари“
Отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна
енергия и топлоснабдяване“
Отдел „Контрол и решаване на спорове:
електрически мрежи, търговия и пазари“
Отдел „Контрол и решаване на спорове:
електропроизводство, високоефективно
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване“
Дирекция „Природен газ“
Отдел „Цени, лицензии и пазари –
природен газ“
Отдел „Контрол и решаване на
спорове – природен газ“
Главна дирекция „Водоснабдителни
и канализационни услуги“
Отдел „Цени и бизнес планове –
В и К услуги“
Отдел „Контрол и решаване на
спорове – В и К услуги“
Териториално звено „Северна България“
Териториално звено „Южна България“
3883

1
8
1
2
1
34
34
10
23
4
4
118
17
56
15

15
17

8
19
10
8
26
9
10
3
3
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда
за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните
асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни
програми (обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г.; изм.,
бр. 43 от 2009 г., бр. 9 и 62 от 2012 г. и бр. 27
и 47 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „и за временно признаване на групи производители на плодове
и зеленчуци“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „Регламент на Съвета
№ 1234/2007 от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични
разпоредби за някои земеделски продукти (ОВ
L 299/1, 16.11.2007 г.) (Регламент № 1234/2007)“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 1308/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. за установяване на обща
организация на пазарите на селскостопански
продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001
и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347, 20.12.2013 г.)
(Регламент (ЕС) № 1308/2013)“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Членове на организацията могат да бъдат
физически или юридически лица с изключение на юридическите лица с нестопанска
цел, които са регистрирани по чл. 7 или по
чл. 31 от Закона за подпомагане на земеделските производители като производители на
плодове и зеленчуци, за които организацията
кандидатства за признаване.“
2. В ал. 2, т. 2 думата „Общността“ се заменя със „Съюза“.
3. В ал. 3 думите „чл. 125в от Регламент
№ 1234/2007“ се заменят с „чл. 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
4. В ал. 4, т. 2 думата „Общността“ се заменя със „Съюза“.
5. В ал. 5 се създава изречение второ: „При
определяне на процента от правото на глас се
прилагат разпоредбите за свързани предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4
от Закона за малки и средни предприятия.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Членовете на организацията на производители са задължени да реализират чрез
нея цялото произведено количество продукти,
за които тя е призната. Те могат да предлагат
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пряко на пазара продукти, за които организацията на производители е призната, в
следните случаи:
1. когато продават до 80 на сто от произведените от тях продукти на крайни потребители;
2. когато са получили разрешение от организацията, в която членуват, да продадат
самостоятелно или чрез друга организация
на производители продукти, които за тази
организация на производители представляват
незначителна част от обема на предлаганата
на пазара продукция или не се включват
обичайно в нейната търговска дейност.“
§ 4. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „чл. 125а и чл. 125б от
Регламент № 1234/2007“ се заменят с „чл. 160
от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. устройственият акт (дружествният договор, учредителният договор или уставът)
на организацията урежда:
а) минимален срок за членуване не пократък от една година и прекратяването на
членството с писмено предизвестие със срок
не по-кратък от шест месеца, който започва
да тече от датата, на която е депозирано в
администрацията на дружеството;
б) задължение на членовете да членуват за
всеки вид плодове и зеленчуци само в една
организация на производители;
в) задължение на членовете да прилагат
приетите от организацията на производителите
правила, свързани с производството, предлагането на пазара, отчитането на продукцията
и опазването на околната среда;
г) задължение на членовете да предоставят
информацията, искана от организацията на
производителите;
д) задължение на членовете за финансови
вноски, необходими за финансиране на организацията на производителите;
е) правила, които позволяват на членуващите производители да контролират по
демократичен начин своята организация и
нейните решения;
ж) задължение на членовете да реализират
чрез организацията цялото произведено количество произведени плодове и зеленчуци,
за които се иска признаване, с изключение
на случаите по чл. 4, ал. 2;
з) санкции за нарушаване на задълженията.“
3. В т. 3 цифрата „7“ се заменя с „6“.
4. В т. 4 числото „200 000“ се заменя с
„50 000“.
5. Точка 6 се отменя.
6. В т. 7 думите „изпълняване на изискванията на чл. 125б от Регламент № 1234/2007
и за извършване на функциите на организацията по чл. 23 от Регламент № 543/2011“ се
заменят с „предоставянето на професионална,
материална и техническа подкрепа за своите
членове“.
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7. Точка 9 се отменя.
§ 5. В чл. 6, ал. 2 думите „се признава“
се заменят с „отговаря на условията за признаване“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 2 думите „в съответствие с
определените минимални изисквания в чл. 5,
ал. 1, т. 4“ се заличават.
2. Алинея 6 се отменя.
§ 7. В чл. 7а ал. 5 се отменя.
§ 8. В чл. 7б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Планът за признаване се изпълнява на
годишни периоди, които започват на 1 януари и приключват на 31 декември. Първият
годишен период се прилага след сключване
на договора по чл. 7а, ал. 7, като започва
от първи януари на следващата календарна
година или от първия календарен ден след
подписването на договора и приключва на
31 декември.“
2. В ал. 4 думите „чл. 26, ал. 3, т. 2“ се
заменят с „чл. 26, ал. 3, т. 1 и 2“.
3. В ал. 5 думите „годишната план-сметка“
се заменят със „сметката за средствата от ЕС“.
§ 9. В чл. 7в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „година“ се добавя
„или за целия период на плана за признаване“, а думите „ал. 1, 2, 3 и 5“ се заменят с
„ал. 1, 2, 3 и 4“.
2. В ал. 3 след думата „искат“ се добавя
„не повече от два пъти годишно“.
3. В ал. 5 т. 2 се изменя така:
„2. мотивирано отхвърля исканите промени;
заповедта за отхвърляне на исканите промени
се съобщава и може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 10. В чл. 8, ал. 1 т. 3 и 6 се отменят.
§ 11. В чл. 8а думите „външни организации“
се заменят с „външни изпълнители“, а думата
„клонове“ се заменя с „дъщерни дружества“.
§ 12. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 1, 4, 8 и 12 се отменят.
2. В ал. 3 т. 1, 6 и 7 се отменят.
3. В ал. 6 след думата „назначава“ се добавя
„постоянна“.
§ 13. Член 9а се отменя.
§ 14. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В тримесечен срок от подаване на
заявлението по чл. 9, ал. 1 министърът на
земеделието и храните със заповед признава
организацията на производители на плодове
и зеленчуци или асоциацията на организации
на производители на плодове и зеленчуци или
прави мотивиран отказ.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 15. В чл. 11, ал. 5 думите „приложение
XIII към чл. 99 от Регламент № 543/2011“ се
заменят с „приложение XІV към чл. 97, буква
„б“ от Регламент № 543/2011“.
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§ 16. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „издава“ се добавя
„по искане“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 17. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци могат да
кандидатстват за финансово подпомагане,
като създадат оперативен фонд и представят
в Разплащателната агенция оперативна програма съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) № 1308/2013 и Регламент № 543/2011.
Организациите на производители на плодове
и зеленчуци, които са създали оперативни
фондове, могат да включат в оперативните
си програми и искане за национална помощ
за тяхното допълване в размер 80 на сто от
набраните средства, но не повече от 25 на сто
от годишната стойност на реализираната на
пазара от организацията продукция и левовата
равностойност на 1 500 000 евро.“
§ 18. В чл. 18, ал. 1 думите „чл. 103г на
Регламент № 1234/2007“ се заменят с „чл. 34,
пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
§ 19. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Оперативният фонд се използва само
за финансиране на оперативната програма на
организацията на производители.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „в размер до 80 % от средствата,
набрани съгласно ал. 1“ се заменят със „съгласно чл. 17“.
3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
§ 20. В чл. 20, ал. 1 думите „чл. 103в от
Регламент № 1234/2007“ се заменят с „чл. 33
от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
§ 21. В чл. 20а, ал. 3 досегашният текст
става изречение второ и се създава изречение
първо: „Изтегляните от пазара продукти се
придружават от сертификат за съответствие
на качеството.“
§ 22. В чл. 20в се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „най-малко 7“ се заменят
с „най-малко 6“.
2. В ал. 3 думите „най-малко 10“ се заменят
с „най-малко 6“.
3. В ал. 5, т. 3 думите „за периода 2007 –
2013 г.“ се заличават.
§ 23. В чл. 21, ал. 3, т. 1 думите „Регламент № 1234/2007“ се заменят с „Регламент
(ЕС) № 1308/2013“ и думите „за периода
2009 – 2013 г.“ се заличават.
§ 24. В чл. 27, ал. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7 или 8“.
§ 25. В чл. 30, ал. 2, т. 2 и в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби думите „Регламент
№ 1234/2007“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 1308/2013“.
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§ 26. В чл. 31, ал. 3, т. 4 думите „Регламент
(ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни
2006 г. относно реда и начина на прилагане
на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по
отношение на акредитирането на агенциите
платци и други стопански субекти, както и по
отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.)“
се заменят с „Делегиран регламент (ЕС)
№ 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г.
за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета във
връзка с разплащателните агенции и други
органи, финансовото управление, уравняването
на сметки, обезпеченията и използването на
еврото (ОВ L 255/18 от 28.08.2014 г.)“.
§ 27. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В Част I. „Образец на заявление за признаване на организация на производители/
група производители на плодове и зеленчуци“
думите „(код по БУЛСТАТ)“ се заличават и
т. 1, 4, 8, 12 и 14 се отменят.
2. В Част II. „Образец на заявление за
признаване на асоциация на организации
на производители на плодове и зеленчуци“
думите „(код по БУЛСТАТ)“ се заличават и
т. 1, 6 и 7 се отменят.
§ 28. В приложение № 8 към чл. 7, ал. 3
т. 4 се отменя.
§ 29. В приложение № 12 към чл. 30, ал. 2,
Част А. Общи документи, т. 9 думите „Копие
от удостоверение за регистрация по ЗДДС
или“ се заличават.
Заключителни разпоредби
§ 30. Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци трябва да
отговарят на изискванията, определени с тази
наредба.
§ 31. Отменят се:
1. Наредба № 42 от 2003 г. за условията
и реда за изплащане на експортни субсидии
при износ на земеделски продукти (обн., ДВ,
бр. 97 от 2003 г.; изм., бр. 41 и 57 от 2004 г.,
бр. 7 от 2006 г.).
2. Наредба № 18 от 2007 г. за условията
и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица
(обн., ДВ, бр. 87 от 2007 г.; изм., бр. 38 и 104
от 2008 г., бр. 57 от 2011 г., бр. 51 от 2012 г.,
бр. 19 от 2013 г.).
3. Наредба № 24 от 2007 г. за условията и
реда за интервенционно изкупуване на земеделски продукти (ДВ, бр. 1 от 2008 г.).
4. Наредба № 25 от 2007 г. за частно складиране на земеделски продукти (ДВ, бр. 4
от 2008 г.).
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5. Наредба № 6 от 2010 г. за условията и
реда за прилагане на специфична мярка за
подпомагане на пазара в сектора на млечните
продукти (ДВ, бр. 23 от 2010 г.).
6. Наредба № 7 от 2011 г. за условията и
реда за прилагане на извънредни мерки за
подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.; изм., бр. 78
от 2011 г. и бр. 51 от 2014 г.).
Министър:
Десислава Танева
3870
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(4) Комисията има печат със своето наименование и с изображение на герба на
Република България.
Чл. 3. Дейността на комисията се осъществява при спазване принципите на върховенство
на закона, равнопоставеност на членовете,
публичност и прозрачност.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА
КОМИСИЯТА
Раздел І
Състав и правомощия на комисията

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1489
от 4 юни 2015 г.

относно приемане на Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и функциите
на нейната администрация
На основание чл. 48, ал. 3 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Приема Правилник за организацията на
дейността на Централната избирателна комисия и структурата и функциите на нейната
администрация съгласно приложението.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
Приложение

ПРАВИЛНИК

за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и
функциите на нейната администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията на дейността на Централната избирателна комисия (комисията) и структурата
и функциите на администрацията є.
Чл. 2. (1) Комисията е постоянно действащ
независим държавен орган, който се представлява от председателя.
(2) Комисията е юридическо лице, първо
степенен разпоредител с бюджет, със седалище
в София.
(3) Комисията произвежда всички видове
избори, включително изпълнява функциите
на Централна комисия за произвеждане на
национален референдум и на Централна комисия за местните референдуми.

Чл. 4. (1) Комисията е колективен орган в
състав, определен в Изборния кодекс.
(2) Мандатът на комисията е пет години.
(3) Членовете на Централната избирателна комисия имат всички права по трудови
правоотношения, освен тези, които са несъвместими или противоречат с тяхното правно
положение.
Чл. 5. Централната избирателна комисия
осъществява правомощия, уредени в Изборния кодекс, в Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното
самоуправление, както и в свързаните с тях
нормативни актове.
Чл. 6. (1) Председателят на комисията:
1. представлява комисията;
2. организира и ръководи дейността на
комисията, като насрочва, предлага проект
за дневен ред и ръководи заседанията на
комисията;
3. подписва решенията, протоколите, удостоверени я та и тек у щата кореспон денци я
заедно със секретаря;
4. утвърждава организационната структура,
щатното разписание и длъжностните характеристики на служителите в администрацията,
приети с решение на комисията;
5. разпределя преписките между членовете
на комисията или формираните от състава
є работни групи, определени с решение на
комисията;
6. организира и привежда в изпълнение
влезлите в сила решения на комисията;
7. командирова членовете на комисията
в страната и в чужбина след решение на
комисията;
8. утвърждава всички приети с решение
на комисията вътрешни нормативни административни актове (правила, инструкции,
методики и др.);
9. внася в комисията проекта за годишен
бюджет, периодичните отчети за изпълнение
на бюджета и годишния финансов отчет, изготвени от администрацията;
10. организира и отговаря за изпълнението
на бюджета на комисията;
11. одобрява отпуските на членовете на
комисията;
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12. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите от администрацията,
след решение на комисията;
13. командирова служителите от администрацията в страната и в чужбина, след
решение на комисията;
14. награждава служителите от администрацията, след решение на комисията;
15. сключва договори, необходими за дейността на комисията, след решение на Централната избирателна комисия;
16. изпълнява и други функции, които са
му възложени съгласно нормативната уредба,
този правилник или по решение на комисията.
(2) Правомощията на председателя в негово
отсъствие се осъществяват от определен от
него или по решение на комисията заместникпредседател, а при отсъствие и на заместникпредседател – от неин член.
Чл. 7. При отсъствие на председателя определеният от него или по решение на комисията
заместник-председател/член ръководи заседанията на комисията и подписва решенията,
протоколите, удостоверенията и текущата
кореспонденция заедно със секретаря.
Чл. 8. Секретарят подписва решенията,
протоколите, удостоверенията и текущата
кореспонденция заедно с председателя. При
отсъствие на секретаря те се подписват от
определен от председателя заместник-председател, а при отсъствие и на заместник-председател – от определен от комисията неин член.
Чл. 9. Членовете на комисията са равнопоставени и осъществяват дейността си
съобразно действащото законодателство и
решенията на комисията.
Чл. 10. (1) За изпълнение на определени
задачи Централната избирателна комисия
може да привлича лица в качеството им на
експерти или технически сътрудници.
(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят в решението на комисията
и в сключения с тях договор.
Чл. 11. (1) Централната избирателна комисия формира от своя състав работни групи за
подпомагане на нейната дейност.
(2) Броят, съставът и ръководството на
работните групи се определят с решение на
комисията.
(3) В дейността на работните групи могат
да участват и членове на комисията, които
не са включени в техния състав.
Раздел IІ
Организация на заседанията
Чл. 12. (1) Централната избирателна комисия приема своите актове на заседания.
(2) Заседанията на комисията се провеждат
в сградата, в която комисията осъществява
своята дейност. По решение на комисията
заседанията могат да се провеждат и в друго
населено място или в друга сграда.
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(3) Проектът за дневния ред на заседанието
се публикува предварително и на интернет
страницата на комисията.
(4) На заседанията на комисията могат
да присъстват застъпници, представители на
партии, коалиции или инициативни комитети,
наблюдатели, членове на Обществения съвет
и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения
и възражения се записват в протокола.
Чл. 13. (1) Заседанията на комисията са
законни, когато на тях присъстват повече от
половината от нейните членове.
(2) За заседанията на комисията се съставя стенографски протокол и извлечение от
стенографския запис с протоколните решения, които се подписват от председателя и
секретаря. Пълният стенографски протокол
се изготвя в срок до 5 (пет) работни дни след
приключване на заседанието, извлечението от
стенографския запис с протоколните решения
се изготвя след приключване на заседанието в
срок най-късно до края на следващия работен
ден. Протоколите и извлеченията се съхраняват от определен от комисията служител.
(3) За заседанията на комисията се изготвя видеозапис от определен от комисията
служител.
(4) Заседанията на Централната избирателна комисия се излъчват в реално време
в интернет чрез интернет страницата на
комисията.
(5) Заседанията на комисията са открити
при спазване на Закона за защита на личните
данни. Когато важни причини налагат това,
по решение на комисията отделни части от
заседания могат да бъдат закрити. Причините за
закриване на част от заседанието се обявяват.
(6) Всички носители на видеозапис и на
аудиозапис от проведените заседания на комисията се съхраняват в архива є.
(7) Цен т ра лната изби рателна комиси я
поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните
стенографски протоколи от заседанията си,
методическите указания, предварителните и
окончателните резултати от изборите, включително и резултатите от гласуването с машини
и от гласуването с хартиени бюлетини след
обобщаването им по райони, сканираните и
получените по електронен път екземпляри
от протоколите на секционните избирателни
комисии, районните и общинските избирателни комисии и други документи и данни.
На интернет страницата на комисията се
публикуват и всички публични регистри при
спазване изискванията на Закона за защита
на личните данни.
(8) Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си видеозапис
(архив) от заседанията на комисията незабавно
след приключване на съответното заседание.
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(9) Редът за достъп до архивните помещения
и ползването на документи и материали, които
се съхраняват в тях, се урежда с решение на
комисията.
Чл. 14. (1) Заседанията на комисията се
свикват от председателя, а когато той отсъства – от определения от него или с решение на
комисията заместник-председател или член,
или по искане на най-малко 1/3 (една трета)
от членовете на комисията.
(2) Членовете на комисията се уведомяват
за датата и часа на провеждане на заседанието
и проекта на дневен ред чрез публикуване на
съобщение на интернет страницата на комисията и по телефон или електронна поща.
(3) Заседания на комисията може да се
насрочват и чрез уведомяване на членовете
на предходното заседание.
Чл. 15. (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината
от всички членове. В случай че в насрочения
час не е налице кворум, председателят отлага
заседанието с до 30 минути. След откриване
на заседанието председателят определя един
от членовете, който да извършва броенето
на гласовете и отчитането на поименното
гласуване, което се отразява в протокола от
заседанието.
(2) Проверка на к вору ма се извършва
след всяка почивка или след прекъсване на
заседанието, както и със самото гласуване.
Проверка на кворума се извършва и когато
член изрази мнение, че в залата не е налице
необходимият кворум.
(3) Председателят прекъсва заседанието,
когато не е налице кворум.
Ч л. 16. (1) В нача ло то на заседанието
комисията по предложение на председателя
приема дневен ред за заседанието.
(2) След приемане на дневния ред в него
могат да бъдат включени за обсъждане и други
въпроси по решение на комисията.
(3) В случай че няма готовност по дадена
точка от дневния ред, председателят я отлага
за по-късен час на същото заседание или за
друго заседание.
Чл. 17. (1) Председателят на комисията
ръководи заседанието и дава думата за изказвания по обсъжданата точка от дневния ред.
(2) Членовете на комисията се изказват,
след като председателят им предостави думата.
(3) Думата се иска от място с вдигане на
ръка.
(4) Председателят определя поредността
на изказванията по реда на заявяванията им.
(5) Изказването е до 5 (пет) минути.
Чл. 18. (1) По процедурни въпроси думата
се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение
на отрицателен вот.
(2) Процедурното предложение се прави до
2 (две) минути, без да се засяга същността
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на обсъждания въпрос, и се поставя веднага
на гласуване, без да се обсъжда.
(3) Когато са постъпили предложения за
прекратяване на заседанието и за отлагането
му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.
Чл. 19. Когато се нарушава редът в залата,
с което се пречи на работата на членовете на
комисията, или когато важни причини налагат,
председателят може да прекъсне заседанието
за определено време.
Чл. 20. (1) При разглеждане на проектите за решения на комисията се обсъждат
проектът за решение на докладчика или на
работната група, както и проектът на друг
член на комисията, ако има изготвен такъв,
а също и направено по време на обсъждането
предложение.
(2) Членовете на комисията могат да обос
новават направените от тях предложения и
съображения по обсъждания въпрос.
Чл. 21. (1) Членовете на комисията имат
право на реплика или дуплика.
(2) Репликата е кратко възра жение по
съществото на приключилото изказване. Тя
се прави веднага след изказването и е до на
2 (две) минути.
(3) Членът на комисията, към когото е
отправена репликата, има право на отговор
(дуплика) до 2 (две) минути.
Чл. 22. Всеки член на комисията има право
на лично обяснение, когато в изказване по време
на заседанието е засегнат лично или поименно.
Личното обяснение е до 2 (две) минути.
Чл. 23. След изчерпване на изказванията председателят обявява разискванията за
приключени.
Чл. 24. (1) Решенията на комисията се
приемат с гласуване.
(2) Проектът за решение се гласува, след
като комисията изслуша доклада на докладчика или работната група, проекта на друг член
на комисията, ако е постъпил такъв, както
и становищата на членовете на комисията.
Чл. 25. (1) След приключване на разискванията председателят обявява процедура по
гласуване.
(2) От започването на процедурата по гласуване до приключването є не се допускат
изказвания.
Чл. 26. (1) Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява
в протокола от заседанието.
(2) Гласуването е лично. Гласува се или
„за“ или „против“.
(3) Гласуването се извършва чрез система за
електронно гласуване или с вдигане на ръка.
(4) Председателят обявява резултатите от
гласуванията.
(5) Членовете на комисията, гласували
против предложеното решение, имат право
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на обяснение на отрицателен вот до 5 (пет)
минути.
Ч л. 27. (1) Гласу ването се извършва в
следната поредност:
1. предложения за отлагане за следващо
заседание;
2. предложения за изменение и допълнение
на предложения проект;
3. основното предложение;
4. ново предложение по същество.
(2) Когато има две или повече предложения,
те се гласуват по реда на постъпването им.
Чл. 28. (1) Предложението се смята за
прието, ако за него са гласували не по-малко
от 2/3 от присъстващите членове.
(2) Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че
е налице решение за отхвърляне на предложението съгласно чл. 53, ал. 4 от Изборния
кодекс, което подлежи на обжалване по реда
на Изборния кодекс.
Чл. 29. (1) Резултатът от гласуването се
обявява от председателя веднага.
(2) Когато процедурата по гласуването или
резултатът от него бъдат оспорени от член на
комисията веднага след приключването му,
председателят го подлага на повторно гласуване. Резултатът от повторното гласуване е
окончателен.
Чл. 30. Решенията на Централната избирателна комисия се обявяват незабавно
чрез публикуване на интернет страницата
на комисията и в бюлетина на Българската
телеграфна агенция. Срокът за обжалване на
решенията на комисията започва да тече от
второто по ред публикуване.
Чл. 31. (1) Поправка на фактическа грешка
в приет акт преди неговото публикуване се
извършва от председателя и секретаря след
съгласуване с докладчика по преписката.
Комисията се уведомява за поправката на
следващото заседание. При несъгласие на
докладчика с поправката въпросът се решава
от комисията.
(2) След публикуване на акта грешките се
поправят с решение на комисията.
Раздел IІI
Етични правила за поведение
Чл. 32. (1) В своята дейност членовете на
комисията спазват професионални и етични
правила за поведение.
(2) Членовете на комисията нямат право да
прекъсват изказващия се, да отправят лични
нападки, оскърбителни думи, жестове или
заплахи против когото и да било, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот
или увреждащи доброто име на гражданите,
да рушат авторитета и доверието в комисията
или в държавните институции, да имат непристойно поведение или да извършват постъпки,
които нарушават реда на заседанието.
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Чл. 33. (1) По отношение на членовете
на комисията могат да се прилагат следните
мерки:
1. напомняне;
2. предупреждение;
3. отнемане на думата.
(2) Напомняне се прави от председателя
на член на комисията, който се отклони от
предмета на разискванията или нарушава
реда на заседанието.
(3) Предупреждение се налага от председателя на член на комисията, който въпреки
напомнянето продължава да нарушава реда на
заседанието или е създал безредие в залата.
Предупреждение се налага и в случаите, когато член на комисията се е обърнал към свой
колега/колеги или граждани с оскърбителни
думи, жестове или заплахи, както и когато
с думите си руши авторитета и доверието в
комисията или в държавните институции или
има непристойно поведение.
(4) Председателят отнема думата на член
на комисията, който след напомняне или
предупреждение продължи да нарушава реда
или след изтичане на времето за изказване
продължава изложението си въпреки поканата
на председателя да го прекрати.
Чл. 34. (1) Всеки член на комисията е длъжен да присъства на заседанията на комисията
и на работните групи, в които е включен.
(2) В случай че на член на комисията се
налага да отсъства от заседание на комисията по уважителни причини, уведомява
председателя.
Чл. 35. Всеки месец във вътрешната мрежа на Централната избирателна комисия се
публикува информация за отсъствия по неуважителни причини на членове на комисията
от заседания на комисията. Информацията
се публикува не по-късно от 7 дни след приключване на месеца, за който се отнася.
Г л а в а

т р е т а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Чл. 36. Всички държавни и местни органи се задължават да оказват съдействие на
членовете на комисията при изпълнение на
служебните им задължения.
Чл. 37. Към Цент ра лната избирателна
комисия функционира Обществен съвет като
консултативен орган, в който могат да се
включат представители на българските неправителствени организации, които са участвали
като наблюдатели в избори.
Чл. 38. Комисията осъществява диалог и
взаимодействие с представители на граждански организации и движения, включително
като провежда обществени обсъждания по
въпроси от значим обществен интерес, свързани с организацията и произвеждането на
избори и референдуми.
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СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Раздел І
Общи положения
Чл. 39. (1) Дейността на Централната избирателна комисия се подпомага от администрация, която включва:
1. директор дирекция „Администрация“;
2. дирекция „Администрация“ с административни звена:
а) звено „Правно обслужване“;
б) звено „Финансово-счетоводна и стопанска дейност“;
в) звено „Административно обслужване“;
г) звено „Връзки с обществеността, международна дейност, обучение и протокол“;
3. финансов контрольор – пряко подчинен
на председателя;
4. асистент на председателя – пряко подчинен на председателя.
(2) Дейността на администрацията се осъществява от служители, работещи по трудово
правоотношение.
(3) Общата численост на администрацията
на комисията е съгласно щатно разписание,
прието с решение на комисията и утвърдено
от председателя.
(4) При произвеждането на общи избори и
за организацията им Централната избирателна
комисия може да назначи до 25 служители на
трудови договори за срок до 3 месеца преди
и до 2 месеца след датата на произвеждане
на съответния вид избори.
Чл. 40. Дейността на администрацията
се осъществява при спазване принципите на
законност, почтеност, отговорност, политическа безпристрастност, йерархична подчиненост, лоялност, ефективност, прозрачност
и отчетност.
Раздел ІI
Административно ръководство
Чл. 41. (1) Административното ръководство се осъществява от директора на дирекция
„Администрация“. Той организира, ръководи,
координира, контролира и отчита дейността
на администрацията пред председателя и
комисията.
(2) Директорът на дирекция „А дминистрация“ се назначава и освобож дава от
председателя по решение на Централната
избирателна комисия.
(3) При отсъствие на директора на дирекция
„Администрация“ за всеки конкретен случай
неговите функции се изпълняват от определен
от председателя на комисията служител от
администрацията.
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Раздел ІII
Финансов контрольор
Чл. 42. (1) Финансовият контрольор е на
пряко подчинение на председателя и подпомага комисията, като осъществява контрол по
спазване на вътрешните правила и процедури
в администрацията.
(2) Финансовият контрольор осъществява
дейността по вътрешен контрол на всички
структури, програми, дейности и процеси в
администрацията на комисията.
(3) Финансовият контрольор работи въз
основа на приет от комисията и утвърден от
председателя годишен план за дейността си,
както и по разпореждане на председателя или
по решение на комисията.
(4) Предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия,
свързани с финансовата дейност, при отсъствие
на финансовия контрольор се осъществява от
заместващия го служител.
Раздел ІV
Звено „Правно обслужване“
Чл. 43. Звено „Правно обслужване“ подпомага комисията, като:
1. извършва проучвания на нормативната
уредба, свързани с дейността на комисията;
2. участва в подготовката на проекти на
актове на комисията по постъпили жалби,
сигнали и други преписки;
3. участва в подготовката на обучителни
материали, методически указания, принципни
решения и др.;
4. изготвя или съгласува проекти на договори, заповеди, становища и справки по правни
въпроси, като следи за законосъобразността
на изготвяните документи;
5. изготвя проекти на вътрешни правила
и други вътрешни актове;
6. п ла н и ра, орга н изи ра и коорд и н и ра
всички дейности във връзка с подготовката и
провеждането на процедури по възлагане на
обществени поръчки; подготвя документацията и участва в провеждането на процедурите
по Закона за обществените поръчки;
7. изпълнява дейности, свързани с предоставянето на достъп до обществена информация,
в съответствие с конституционните права на
гражданите и Закона за достъп до обществена
информация;
8. следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменянето и
прекратяването на трудовите правоотношения
на служителите в администрацията;
9. подпомага правно цялостната дейност
на комисията, в т.ч. по прилагането на Закона за защита на личните данни, Закона за
административните нарушения и наказания,
Кодекса на труда и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му и др.;

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

10. организира конку рсни процеду ри и
изготвя документация за сключване на договори с външни организации, изпълнители
и доставчици;
11. изготвя становища по прилагането на
нормативните актове;
12. подготвя отговори на писма по възлагане на председателя или член на комисията;
13. осъществява процесуално представителство на комисията пред съдилищата и други
юрисдикции по дела, свързани с трудовите
правоотношения, с управлението на ведомствената собственост и др.;
14. организира комплектуването на преписките и изпращането на жалбите заедно с
преписките по обжалваните решения на комисията до Върховния административен съд;
15. предоставя информация по движението
на съдебните дела;
16. анализира и систематизира съдебната
практика по обжалвани актове на комисията
и др.
Раздел V
Звено „Финансово-счетоводна и стопанска
дейност“
Чл. 44. (1) Звено „Финансово-счетоводна
и стопанска дейност“ подпомага комисията,
като:
1. носи отговорност за организацията на
финансовата дейност, вътрешнофинансовия
контрол, счетоводството и отчетност та в
комисията в съответствие с разпоредбите на
закона;
2. организира отчитането на приходите и
разходите на комисията по единната бюджетна
класификация в съответствие с определения
бюджет;
3. изготвя проек т на годишен бюд жет
на комисията и на тригодишна бюджетна
прогноза;
4. съставя месечни, тримесечни и годишен
отчет за изпълнение бюджета на комисията;
5. изготвя ежемесечни и годишни оборотни
ведомости и годишен счетоводен баланс;
6. участва в извършването на инвентаризации съгласно Закона за счетоводството;
7. изготвя проект на план-сметката в частта
за комисията за всички видове избори и за
национални референдуми и дава становища
при съгласуване на план-сметката;
8. осигурява правилното прилагане на нормативните актове, свързани с организацията
по нормирането и заплащането на труда и
осигурителните отношения на членовете на
комисията и служителите; изготвя месечните
ведомости за възнагражденията на членовете
на комисията и заплати на служителите;
9. изготвя вътрешни правила за финансово
управление и контрол в комисията съгласно
Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, които се приемат
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с решение на комисията и се утвърждават от
председателя;
10. проверява документацията преди поемане на задължение и/или извършване на
разход по всички договори в комисията при
спазване изискванията на закона и вътрешните правила;
11. съвместно със съответните административни звена осъществява в съответствие със
законодателството счетоводното отчитане на
проекти по международни проекти и програми, по които комисията е бенефициент, и др.;
12. носи отговорност за правилното, законосъобразно и ефективно ползване, стопанисване и управление на недвижимите имоти и
движимите вещи – собственост на комисията
или предоставени є за ползване;
13. извършва проучвания в каталози и в интернет за сключване на договори с доставчици;
14. носи отговорност за снабдяването, съхраняването, застраховането, стопанисването
и използването на стоково-материа лните
ценности;
15. организира транспортното обслужване, регистрира и застрахова предоставените
или собствените моторни превозни средства,
осигурява тяхната поддръжка, ремонт и технически прегледи;
16. участва в извършването на инвентаризации съгласно Закона за счетоводството;
17. участва в провеждането на процедурите
по Закона за обществените поръчки;
18. разработва и внедрява в практиката
принципите за информационно управление
и система за достъп до информация;
19. организира и осигурява хардуерната
поддръжка на компютърната техника, както
и поддържането на системния софтуер на комисията, като отговаря и за информационната
и мрежовата сигурност;
20. участва в изготвянето на документация за
процедури по Закона за обществените поръчки.
(2) Главният счетоводител полага задължително подпис съгласно системата за двоен
подпис по Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
Раздел VI
Звено „Административно обслужване“
Чл. 45. Звено „Административно обслужване“ подпомага комисията, като:
1. осигурява организационно-техническото
обезпечаване на дейността на комисията;
2. осигурява машинописно обслужване при
спазване на въведените добри практики в комисията за оформление на решения и други
актове на комисията, включително и на писма;
3. организира и носи отговорност за своевременното получаване, завеждане и изпращане на кореспонденцията на комисията по
електронен път и на хартиен носител;
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4. носи отговорност за електронната поща
на комисията;
5. организира и осъществява деловодната
дейност в комисията, воденето и съхраняването
на съответните входящи и изходящи регистри
съгласно вътрешни правила за документооборота на комисията;
6. отговаря за своевременното завеждане
и насочване към председателя, а след негова
резолюци я – към определени я док ладчик
на постъпилите документи и други книжа и
материали;
7. отговаря за публикуване на проекти на
актове, документи и друга информация във
вътрешната мрежа на комисията след резолюция от председателя или по искане на член
на комисията;
8. организира изготвянето на проект на
дневен ред на заседанията на комисията;
9. осигурява изготвянето на протоколите
от заседанията на комисията и събирането
на подписите на решенията;
10. организира създаването и воденeто на
регистрите и списъците, предвидени в чл. 57
от Изборния кодекс, съгласно вътрешния правилник за документооборота на комисията;
11. организира съхраняването и обработката на данните за назначаването и състава
на РИК и ОИК и СИК извън страната;
12. организира обявяването на решенията
на комисията чрез публикуване на интернет
страницата на комисията и в бюлетина на
Българската телеграфна агенция;
13. организира поддръжката и актуализацията на информацията на страницата на
комисията в интернет на български и на
други езици;
14. обработва и съхранява библиотечния
фонд на комисията;
15. организира и осъществява архивната
дейност в комисията;
16. подготвя справки по възлагане от председателя или член на комисията и др.;
17. извършва дейностите, свързани с управ
лението на човешките ресурси и личен състав,
дейностите по оценка на резултатите, по обучението и повишаването на професионалната
квалификация на служителите; организира,
разработва и предлага за одобряване щатното
разписание и длъжностните характеристики
за служителите в администрацията;
18. изготвя проекти на трудови договори,
заповеди и други документи, свързани с възникването, изменението и прекратяването на
трудовите правоотношения;
19. води и съхранява досиетата на членовете
на комисията и на служителите;
20. носи отговорност за спазване на нормите
на законодателството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и др.
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Раздел VII
Звено „Връзки с обществеността, международна дейност, обучение и протокол“
Чл. 46. Звено „Връзки с обществеността,
международна дейност, обучение и протокол“
подпомага комисията, като:
1. изработва и предлага проект на комуникационна стратегия на комисията и план за
изпълнението є по време на избори и годишно;
2. координира връзките на комисията със
средствата за масово осведомяване по повод
дейността є и организира публичните изяви/
участия на говорителите и други членове на
комисията;
3. организира брифинги, пресконференции,
конференции, официални, протоколни и работни срещи, семинари, дискусии, кръгли маси;
4. организира архив на медийните изяви/
участия на членовете на комисията;
5. осигурява годишния абонамент за периодичния печат, публикации на рекламни
карета и обяви за конкурси на комисията;
6. подготвя ежедневен преглед на печата,
анализира публикациите в средствата за масово осведомяване, свързани с дейността на
комисията;
7. изготвя проекти на информационни
съобщения и справки;
8. подпомага осъществяването на взаимодействие на комисията с други държавни
органи и неправителствени организации;
9. предлага и организира провеждането на
инициативи, свързани с избирателните права
на гражданите;
10. подпомага международното сътрудничество на комисията, участието є в международни организации и връзките є с чужде
странни органи и институции;
11. организира участието на членове на
комисията или нейни служители в международни форуми и в съвместни програми и
проекти в страната и в чужбина и подготвя
необходимите документи за задграничните
командировки на членовете на комисията и
служителите в администрацията;
12. организира приемането и изпращането на международни делегации и обмен на
експерти;
13. подпомага точките за контакт в комисията;
14. извършва или организира извършването
на преводи на материали от български език на
чужд език и от чужд език на български език;
15. проучва, планира, разработва, координира изпълнението и отчита изпълнението
на програми и проекти на комисията и др.;
16. при необходимост осигурява обучение
за работа със софтуерните продукти;
17. при необходимост организира специализирани и други обучения и семинари,
за провеждането на които има решение на
комисията.
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Раздел VІІІ
Правила за поведение на служителите
Чл. 47. (1) Освен определените в правилника функции администрацията изпълнява
и други задачи, възложени от комисията,
председателя или член на комисията или от
прекия ръководител.
(2) Служителите в администрацията отговарят за изпълнението на задачите си пред
комисията, председателя или член на комисията, възложил изпълнението на конкретна
задача, и пред прекия си ръководител.
Чл. 48. (1) Служителите в администрацията изпълняват задълженията си точно,
своевременно, компетентно, добросъвестно
и безпристрастно.
(2) При изпълнение на задълженията си и
в обществения си живот служителят следва
поведение, което не уронва престижа на комисията и честта и доброто име на членовете є
и не допуска да бъде поставен във финансова
или друга зависимост от лица и организации.
Чл. 49. (1) Служителите са длъжни да не
разпространяват информация, станала им
известна при или по повод изпълнение на
задълженията им.
(2) Служителите не трябва да изразяват
лични мнени я по начин, който може да
бъде тълкуван като официална позиция на
комисията.
Г л а в а

п е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Чл. 50. Организацията на работата в Централната избирателна комисия, работното
време и неговото разпределение, правата и
задълженията на служителите в администрацията по повод изпълнението на трудовите
им правоотношения, както и други отношения, свързани с тях, се уреждат с правила за
вътрешния трудов ред, които се приемат с
решение на комисията и се утвърждават от
председателя.
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Чл. 51. (1) Централната избирателна комисия с Вътрешни правила определя реда и
условията за образуване и разпределение на
средствата за възнаграждения, включително и
на допълнителните възнаграждения, обезщетения и други плащания на членовете на комисията и на служителите в администрацията.
(2) Членовете на комисията и служителите
в администрацията имат право всяка календарна година да получават парични средства
за представително облекло, средства от фонд
„СБКО“ и други плащания. Редът и начинът за
предоставяне на средствата, както и техният
размер се определят с Вътрешни правила,
които се утвърждават от председателя след
решение на комисията.
Чл. 52. Деловодната дейност на комисията,
вътрешният документооборот, образуването
и разглеждането на преписките, архивът и
съхраняването на ведомствените документи
се регламентират с Вътрешни правила, които
се утвърждават от председателя след решение
на комисията.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. За неуредените в този правилник въпроси Централната избирателна комисия приема
Вътрешни правила, които се утвърждават от
председателя след решение на комисията.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Правилникът се приема на основание
чл. 48, ал. 3 на Изборния кодекс и влиза в
сила от датата на неговото обнародване в
„Държавен вестник“.
§ 3. Правилникът за организацията на дейността на Централната избирателна комисия
и структурата и организацията на работа на
нейната администрация, приет с Решение
№ 24 от 28 март 2014 г., обн., ДВ, бр. 29 от
2014 г., изменен с Решение № 636 от 22 юли
2014 г., обн., ДВ, бр. 62 от 2014 г., се отменя.
3889
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-6
от 28 април 2015 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
във връзка с одобрен протокол от 4.12.2014 г.
по чл. 26, ал. 11 от Правилника за прилагане
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на комисия съгласно Заповед
№ РД-07-348 от 11.11.2014 г. на директора на ОД
„Земеделие“ – Стара Загора, нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила
план за земеразделяне в землището на с. Еленино,
община Стара Загора, област Стара Загора, за
имоти с № 000290, 047003, 047004, 047009, 047010,
047011, 047012 и 047013 с обща площ на преработката 2,960 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора,
и началника на Общинската служба по земеделие – Стара Загора, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3811

За министър:
В. Грудев

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ЗАПОВЕД № 716
от 2 юни 2015 г.
Със Заповед № 1938 от 19.12.2014 г. на председателя на Върховния административен съд (ДВ,
бр. 107 от 2014 г.) е утвърден Списък на вещите
лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните
институции, в който като вещо лице е включена
и Мая Цветанова Василева от София.
На 8.05.2015 г. във Върховния административен
съд е постъпило писмено заявление вх. № 7009
от Мая Цветанова Васиелева, в което заявява, че
е постъпила на работа като одитор в Сметната
палата и по силата на чл. 28, ал. 1 от Закона за
Сметната палата є е забранено да извършва друга платена длъжност или дейност, поради което
желае да бъде изключена от списъка на вещите
лица по чл. 151, ал. 4 ЗКИ.
След постъпване на заявлението в съответствие
с разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Наредба № 5 от
2008 г. на министъра на правосъдието и на управителя на БНБ за условията и реда за включване
и изключване във/от списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции

(ДВ, бр. 20 от 2008 г.), след като констатирах, че
заявителката Василева действително е назначена за одитор в Сметната палата, установено от
допълнително представен от нея трудов договор
№ ЛС-03-03-19 от 2.02.2015 г. за назначаването є
на длъжността „одитор“ в отдел I – „Политически
партии“, отделение VI – „Специфични одити“,
считано от датата на сключване на договора, и
като се съобразих с разпоредбата на чл. 28, ал. 2
ЗСП, с която на одиторите към Сметната палата
се забранява да заемат друга платена длъжност
или да извършват друга платена дейност, намирам,
че са налице предпоставките по чл. 7, ал. 1, т. 1
от Наредба № 5 от 2008 г. за условията и реда
за включване и изключване във/от списъка на
вещите лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции за изключването на Мая
Цветанова Василева от София, ул. Костенски
водопад, бл. 5А, като вещо лице от списъка на
вещите лица по чл. 151, ал. 4 ЗКИ.
По изложените съображения и на основание
чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 от 2008 г. на министъра на правосъдието и на управителя на БНБ
за условията и реда за включване и изключване
във/от списъка на вещите лица по чл. 151, ал. 4
от Закона за кредитните институции изключвам
Мая Цветанова Василева с постоянен и настоящ
адрес София, ул. Костенски водопад, бл. 5А, ап. 56,
от списъка на вещите лица по чл. 151, ал. 4 ЗКИ.
Заповедта за изключване на вещото лице от
списъка да се публикува и на интернет страницата на ВАС.

3795

Председател:
Г. Колев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1610
от 2 юни 2015 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 ЗПСК, чл. 20, ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3574 от 2.06.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Отменя Решение № 1556 от 11.09.2013 г. на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 83 от 2013 г.) за откриване
на процедура за приватизационна продажба на
недвижим имот – частна държавна собственост с
предоставени права за управление на областния
управител на област Враца, представляващ: поземлен имот с идентификатор 12259.699.7 с площ
6091 кв. м, намиращ се в гр. Враца, м. Турканица,
заедно с построените в имота сгради: сграда за
образование с идентификатор 12259.699.7.2 на два
етажа със застроена площ 71 кв.м и сграда – склад
с идентификатор 12259.699.7.1 на един етаж със
застроена площ 235 кв.м.

3839

За изпълнителен директор:
М. Симеонов
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 164
от 26 март 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-410 от 5.11.2013 г. от „Мегатрон“ – ЕАД, и „Би Джи Ар Капитал“ – ООД,
с искане за разрешаване изработване на проект
за ПУП – ИПРЗ за УПИ І-5,12 – „За автосервиз,
изложбена зала, складове, офиси и трафопост“,
кв. 51, м. с. Световрачане, район „Нови Искър“.
Към заявлението са приложени: нотариален акт
№ 184, том I, рег. № 1696, дело № 104/15.05.2013 г.
за УПИ І-5,12, кв. 51, м. с. Световрачане, на името на „Мегатрон“ – ЕАД, и „Би Джи Ар Капитал“ – ООД, скица от СГКК за поземлен имот с
идентификатор 65601.5446.24 (стар идентификатор
65601.5446.5 и 65601.5446.12); комбинирана скица
за имота по чл. 16, ал. 3 ЗКИР, съвместяваща
действащия регулационен план и кадастралната
карта; мотивирано предложение в графичен вид
за искания ПУП.
Мотивираното предложение е разгледано
от отделите в НАГ – отдел „ОУП“, „БДПР“,
„Правен“, „ПУП“, като са дадени становища и
мотивирани предписания.
С писмо изх. № ГР-70-00-410 от 6.03.2013 г.
заявителите са уведомени за наличието на недостатъци в представеното мотивирано предложение.
С писмо от 26.03.2014 г. в НАГ е внесено ново
мотивирано предложение, изработено върху актуална кадастрална карта.
Изработването на ПУП е разрешено със Заповед № РД-09-50-359 от 19.05.2014 г. на главния
архитект на СО. С писмо от 20.05.2014 г. заповедта
е изпратена в район „Нови Искър“ за сведение
и изпълнение.
Със заявление вх. № ГР-70-00-410 от 28.10.2014 г.
заявителите внасят в НАГ проект за ПУП – ИПРЗ
за УПИ I и ПУР за нова задънена улица.
Проектът е изработен върху актуална кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-8
от 16.01.2012 г. на изпълнителния директор на
АГКК и изменена със Заповед № КД-14-22893
от 11.06.2013 г. на началника на СГКК – София.
Проектът е изпратен в район „Нови Искър“
с писмо изх. № ГР-70-00-306/12 от 11.02.2014 г.
за съобщаване по смисъла на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо изх. № 6602-03 от 12.05.2014 г. преписката е върната от район „Нови Искър“ в НАГ,
като е удостоверено надлежно съобщаване, без постъпили възражения. Приложени са съобщенията
и разписният списък от извършеното обявяване.
Представени са изходни данни и съгласувателни писма от експлоатиращите дружества, както
следва: „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД,
от 13.10.2009 г.; „БТК“ – АД, от 2.10.2009 г.; „Софийска вода“ – АД, № ТУ-4969 от 17.09.2009 г.;
геодезическо заснемане, заверено от дирекция
„Зелена система“.
Проектът е съгласуван от отделите „ОУП“,
„БДПР“ и „Правен“ при НАГ.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ, като с решение по протокол № ЕС-Г-10 от 10.02.2015 г., т. 8,
е приет с предложение да бъде изпратен в СОС
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
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С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Заявлението е подадено от заинтересовано
лице по чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на поземлени
имоти с идентификатор 65601.5446.24, попадащ
в УПИ І-5,12, с което е спазена разпоредбата на
чл. 135, ал. 1 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда отчуждаване на недвижим имот, през който
преминава предвидената с плана улица за достъп
до новосъздадения урегулиран поземлен имот.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересовано лице
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление и мотивирано предложение, допуснато е изработването
на проект за ПУП – ИПРЗ от компетентния за
това орган, внесен е проект и са изпълнени предписанията в допускането, проектът е съобщен на
всички заинтересовани лица, същият е разгледан
и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Изменението на плана за регулация предвижда обособяването на два нови УПИ І-24 – „За
автосервиз, изложбена зала, складове, офиси и
трафопост“, и УПИ ІІ-24 – „За обществено обслужване, офиси и трафопост“, от УПИ І-5,12 – „За
автосервиз, изложбена зала, складове, офиси и
трафопост“.
Изменението на плана е придружено от договор по чл. 17, ал. 3 ЗУТ в нотариална форма.
Проектът на план за улична регулация предвижда отварянето на нова задънена улица по о.т.
156б – о.т. 156в – о.т. 156г – о.т. 156д – о.т. 156е.
Тъй като дължината є е по-голяма от 100 м,
предвидено е уширение за обръщане на посоката
на автомобилното движение.
Изменението на действащия план за застрояване цели осигуряване на законосъобразно и
целесъобразно застрояване в съответствие с
максимално допустимите показатели и допустими
функции съгласно предвижданията на ОУП на СО.
В новообразуваните УПИ І-24 – „За автосервиз,
изложбена зала, складове, офиси и трафопост“, и
УПИ ІІ-24 – „За обществено обслужване, офиси
и трафопост“, от кв. 51 се предвиждат свободностоящи сгради като начин на застрояване и
са указани като средно застрояване с к.к. 15 м
като характер на застрояване.
За цитираните имоти се спазват максимално
допустимите показатели в устройствена зона
„Смесена многофункционална зона предимно за
околоградския район“ (Смф2).
В границите на имотите са осигурени паркоместа, с което е спазено изискването на чл. 43,
ал. 1 ЗУТ.
Застрояването в новообразуваните поземлени
имоти отговаря на изискванията на чл. 35, ал. 2
ЗУТ за разстоянията към вътрешните регулационни линии.
Предвид горното с проекта за изменение на
плана за застрояване не се допускат намалени
разстояния към вътрешнорегулационни граници,
съседни имоти и сгради, включително през улица.
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Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ИПР по отношение на уличната регулация
се предвижда отчуждаване на имоти – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен да одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с
чл. 17, ал. 3, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 във връзка
с чл. 81 ЗУТ, устройствена категория по т. 14 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-10 от 10.02.2015 г., т. 8,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация за УПИ І-5, 12 – „За автосервиз,
изложбена зала, складове, офиси и трафопост“,
за създаване на нови УПИ I-24 – „За автосервиз,
изложбена зала, складове, офиси и трафопост“, и
УПИ ІІ-24 – „За обществено обслужване, офиси и
трафопост“, от кв. 51, м. с. Световрачане, район
„Нови Искър“, по зелените линии, цифри, текст
и зачерквания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за улична регулация
за улица по о.т. 158б – о.т. 158в – о.т. 158г – о.т.
158д – о.т. 158е, м. с. Световрачане, район „Нови
Искър“, по сините и червените линии и цифри
съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване
на новообразуваните УПИ І-24 – „За автосервиз,
изложбена зала, складове, офиси и трафопост“, и
УПИ ІІ-24 – „За обществено обслужване, офиси и
трафопост“, от кв. 51, м. с. Световрачане, район
„Нови Искър“, съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
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РЕШЕНИЕ № 222
от 23 април 2015 г.
В Н а п р а в лен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до 
устройство“ при СО е постъпило заявление
вх. № ГР-70-00-816-[2] от 23.02.2015 г. от „К енд
К – ЛТД“ – ООД, с което се иска поправка на
явна фактическа грешка в одобрения ПУП – ПРЗ
за м. Голямата локва – Търговски парк II по
преписка № ГР-70-00-816 от 2009 г. Приложено
е мотивирано предложение.
Допълнително са внесени: ск ица № 5602
от 29.01.2013 г. от СГКК – София, за поземлен
имот с идентификатор 68134.6001.158, от която
се установява, че западно от имота се намира имот с идентификатор 68134.6001.155, а не
68134.6001.55; скица – проект за имот № 105023 от
ОСЗГ – Кремиковци; договор за доброволна делба
от 2.10.2007 г., по силата на който Николай Петков
Симеонов и Диана Антонова Георгиева стават
изключителни собственици на имот № 105023.
При справка в КККР се установява, че поземлен
имот с идентификатор 68134.6001.155 е идентичен
с имот № 105023 по картата на възстановената
собственост (КВС).
При извършена служебна проверка се установява от фактическа и правна страна следното:
С Решен ие № 534 по п ро т окол № 48 о т
26.09.2013 г. на СОС (ДВ, бр. 98 от 2013 г.) е
одобрен проект за план за регулация и застрояване на м. Голямата локва – Търговски парк II
на поземлени имоти в м. Доло и м. Османска
могила от КККР, части 1 и 2, и план-схеми на
инженерната инфраструктура в обхвата на проекта
за ПРЗ, парцеларен план за поземлени имоти
с идентификатори 68134.6001.40, 68134.6001.46 и
68134.6001.128 (участък между о.т. 385 и о.т. 326а)
и изменение на парцеларен план за обект: „АМ
„Хемус“ СОП – Пътен възел „Яна“, от км 0+000
до км 8+460“ от о.т. 362 до о.т. 365.
Съгласно приложените по преписката документи и мотивите към решението на СОС
имотите – предмет на урегулиране по реда на
чл. 16 ЗУТ, са посочени в „Таблица с редукция
на имотите“: 68134.6001.11, 12, 158, 157, 118, 143,
148, 120, 15, 131, 146, 130, 173, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14,
9, 124, 10, 195 (обединяващ 31, 32, 34), 193, 55, 137,
153, 141, 142, 147, 161, 164, 162, 170, 169, 111, 132,
129, 46, 47, 48, 41, 42, 43, 126, 25, 26, 23, 128, 194.
За всеки от имотите в обхвата на плана е определен урегулиран поземлен имот, съобразен с
положението му в местността, но не и с точните
му кадастрални граници.
В границите на нов кв. 38 е образуван нов
УПИ VIII-11, 12, 158, 157, 118, 143, 148 – „За
търговия, складове, административно обслужване и КОО“, отреден за имоти с идентификатори: 68134.6001.11, 68134.6001.12, 68134.6001.158,
68134.6001.157, 68134.6001.118, 68134.6001.143 и
68134.6001.148.
При извършена служебна проверка по искането на заявителя се установява, че в графичната
част на проекта за ПР и ПЗ в УПИ VIII от кв.
38 при изписване на имотите са изпуснати имоти
с идентификатори 68134.6001.143 и 68134.6001.148.
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В графичната част на ПРЗ е изписано: „УПИ
VIII-11, 12, 158, 157, 118 – „За търговия, складове,
административно обслужване и КОО“, вместо:
„УПИ VIII-11, 12, 158, 157, 118, 143, 148 – „За
търговия, складове, административно обслужване и КОО“.
Служебно е приложена извадка от графичните
части на Решение № 534 по протокол № 48 от
26.09.2013 г. на СОС, от които е видно, че в УПИ
VIII липсва отреждане за имоти с идентификатори 68134.6001.143 и 68134.6001.148; не е налице
и друг/и УПИ, отредени за тези имоти.
Грешката е допусната и при описване на границите, в които с т. 1 от решението на СОС се
одобрява план за регулация: вместо „УПИ VIII11, 12, 158, 157, 118, 143, 148“ е изписано: „УПИ
VIII-11, 12, 158, 157, 118“.
Допуснатата очевидна фактическа грешка се
установява от представените по преписка № ГР70-00-816 от 2009 г. документи за собственост и
скици от СГКК – София, на заявителя „К енд
К – ЛТД“ – ООД; таблица с редукция на имотите; протокол № ЕС-О-009 от 20.09.2012 г. на
ОЕСУТ, с който са приети пазарните оценки за
имотите преди и след урегулирането им, както
и от мотивите към решението на СОС.
При извършената служебна проверка по искането на заявителя се установява също, че в
текстовата и графичната част на решението в
границите на нов кв. 38 е образуван нов УПИ
III – „За търговия, складове, административно
обслужване и КОО“, като същият е изписан навсякъде, че е отреден за имот с идентификатор
68134.6001.55, вместо за имот с идентификатор
68134.6001.155. Номерът на имота и отреждането
за имота в УПИ III са сгрешени и в таблицата с
редукция на имотите. Номерът на имота навсякъде следва да се чете „68134.6001.155“ вместо:
„68134.6001.55“, а отреждането навсякъде следва
да се чете: „УПИ III-155 – „За търговия, складове,
административно обслужване и КОО“, вместо:
„УПИ III-55 – „За търговия, складове, административно обслужване и КОО“.
Допуснатата очевидна фактическа грешка се
установява от представените по преписка № ГР70-00-816 от 2009 г. документи за собственост и
скици от СГКК – София, на заявителя „К енд
К – ЛТД“ – ООД, и Николай Петков Симеонов и
Диана Антонова Георгиева. От същите и при справка в КККР се установява, че в обхвата на ПУП
не попада имот с идентификатор 68134.6001.55.
Съседните на отразения в кадастралната основа
на плана имот с № 55 са имоти с № 158, 157 и
193 по представените официални документи и
при справка в КККР се установява, че са съседни
от изток, юг и запад на имот с идентификатор
68134.6001.155.
Описаните грешки не представляват такива
по чл. 134, ал. 2, т. 4 ЗУТ, тъй като поправката
им няма да се отрази върху предвижданията на
плана, с който на основание чл. 16 ЗУТ за всеки
от имотите в обхвата му се определя урегулиран
поземлен имот, съобразен с положението му в
местността, но не и с точните му кадастрални
граници при отчитане на предвидения процент
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редукция и със съответстващо на устройствената
зона по ОУП на СО застрояване.
Същите са очевидни (явни) фактически грешки,
тъй като представляват несъответствие между
формираната действителна воля на решаващия в
даденото производство орган и нейното външно
изразяване в писмения текст на административния акт. Поправянето на грешките не се явява
изменение на първоначалната воля на решаващия
орган предвид същността на допуснатия порок.
Чрез тях само се премахва несъответствието
между волята и нейния външен израз.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Столичният общински
съвет реши:
1. Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в мотивите и т. 1 от диспозитива на
текстовата част на Решение № 534 по протокол
№ 48 от 26.09.2013 г. на СОС, в които навсякъде
в кв. 38 следва да се чете: „УПИ VIII-11, 12, 158,
157, 118, 143, 148 – „За търговия, складове, административно обслужване и КОО“, вместо: „УПИ
VIII-11, 12, 158, 157, 118 – „За търговия, складове,
административно обслужване и КОО“; „поземлен
имот с идентификатор 68134.6001.155“, вместо:
„поземлен имот с идентификатор 68134.6001.55“
и „УПИ ІІІ-155 – „За търговия, складове, административно обслужване и КОО“, вместо: „УПИ
ІІІ-55 – „За търговия, складове, административно
обслужване и КОО“.
2. Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в графичната част на план за регулация
и застрояване на м. Голямата локва – Търговски
парк II на поземлени имоти в м. Доло и м. Османска могила от КККР, части 1 и 2, одобрена с
Решение № 534 по протокол № 48 от 26.09.2013 г.
на СОС, в която навсякъде в кв. 38 следва да
се чете: „УПИ VIII-11, 12, 158, 157, 118, 143,
148 – „За търговия, складове, административно
обслужване и КОО“, вместо „УПИ VIII-11, 12,
158, 157, 118 – „За търговия, складове, административно обслужване и КОО“; „поземлен
имот с идентификатор 68134.6001.155“ вместо:
„поземлен имот с идентификатор 68134.6001.55“
и „УПИ III-155 – „За търговия, складове, административно обслужване и КОО“ вместо: „УПИ
III-55 – „За търговия, складове, административно
обслужване и КОО“.
Корекцията да се нанесе в графичните части
с виолетов цвят.
Това решение е неразделна част от Решение
№ 534 по протокол № 48 от 26.09.2013 г. на СОС
(ДВ, бр. 98 от 2013 г.).
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков
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РЕШЕНИЕ № 223
от 23 април 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община (СО) е постъпило заявление вх. № ГР-94-З-4/11.10.2011 г. от
Зафир Илиев Зафиров за допускане изработване
на подробен устройствен план – изменение на
план за регулация и застрояване за УПИ VII-1105,
кв. 201, гр. Банкя, район „Банкя“.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 22, том IV, peг. 622, дело 583/28.04.1948 г.,
удостоверение за наследници № 003138/4.11.2010 г.
на Илия Атанасов Зафиров, скица № АГ 94001943/3.08.2011 г. за поземлен имот (ПИ) пл. № 138,
издадена от район „Банкя“, решение по гр. д.
№ 1248/1991 г. по описа на Софийски градски
съд, гражданска колегия, IV-б състав, решение
по гр. д. № 14123/2006 г. по описа на Софийски
градски съд, I гражданска колегия, и мотивирано
предложение.
Мотивираното предложение ведно с приложените доказателства е разгледано и прието в
заседание на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) с протокол
№ ЕС-Г-93/22.11.2011 г., т. 36.
Със Заповед № РД-09-50-1474 от 22.11.2011 г. на
главния архитект на Столична община се допуска
изменение на подробния устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за
ПИ № 138, кв. 201, гр. Банкя.
С писмо изх. № ГР-94-З-4/24.11.2011 г. на
началник-отдел „Градоустройство“ на НАГ заповедта е изпратена до район „Банкя“ за сведение
и изпълнение.
Със заявление вх. № ГР-94-З-4/2011/18.01.2012 г.
от Зафир Илиев Зафиров в НАГ е внесен проект
за ПУП – ИПРЗ в допуснатия обхват.
С писмо изх. № ГР-94-З-4/2011/21.01.2012 г.
на началник-отдел „Градоустройство“ проектът
е изпратен за съобщаване на заинтересованите
лица по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо изх. № АГ 6602-14/24.10.2012 г. кметът
на район „Банкя“ удостоверява, че в законоустановения срок няма постъпили възражения.
Пр о ек т ът е р а з г лед а н н а з ас ед а н ие н а
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-5/22.01.2013 г., т. 29,
със служебни предложения: проектът да се изработи върху влязла в сила кадастрална карта;
да се представи скица от Службата по геодезия,
картография и кадастър – София (СГКК – София),
да се представи комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР, да се представи изрично съгласие
от собствениците на УПИ VII-1105 и УПИ XIII1105, да се представи заснемане на високата
дървесна растителност, заверено от дирекция
„Зелена система“ при СО, съгласно изискванията
на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО проектът да се изпрати за
изпълнение на процедурите по реда на чл. 128,
ал. 2 ЗУТ и да се проведе обществено обсъждане
по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 и 2 ПЗРЗИДЗУТ.
С писмо изх. № ГР-94-З-4/2011/6.02.2013 г. на
началник-отдел „Подробни устройствени планове“
до заявителите с приложено копие от протокола
на ОЕСУТ е указано да се изпълнят служебните
предложения.
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Със заявление вх. № ГР-94-З-4/2011/14.06.2013 г.
от Зафир Илиев Зафиров са внесени скица от
СГКК, комбинирана скица, съгласие от собствениците на УПИ VII-1105 и на УПИ XIII-1106 и
заснемане на високата дървесна растителност,
заверено от дирекция „Зелена система“ при СО
под № ЗС-94-З-5/30.05.2013 г.
С писмо изх. № ГР-94-З-4/2011/18.11.2013 г. на
началник-отдел „Подробни устройствени планове“
на НАГ отново са дадени указания за корекции
по проекта за ИПРЗ.
Със заявление вх. № ГР-94-З-4/2011/5.08.2014 г.
от Зафир Илиев Зафиров са внесени коригирани
проекти.
С писмо изх. № ГР-94-З-4/2011/17.09.2014 г. на
началник-отдел „ПУП“ на НАГ до директора на
„Държавен вестник“ е изпратено за обнародване
обявлението за изработения проект.
С писмо изх. № ГР-94-З-4/2011/18.09.2014 г.
проектът е изпратен в район „Банкя“ за провеждане на обществено обсъждане.
С писмо изх. № АГ 6602-14/2011/16.12.2014 г.
кметът на район „Банкя“ удостоверява, че е проведено обществено обсъждане и при съобщаване
(ДВ, бр. 82 от 2014 г.) в законоустановения срок
няма постъпили писмени становища, мнения и
възражения.
При служебна проверка се установи, че със
Заповед № 18-5223 от 17.04.2014 г. на началника
на СГКК – София, е изменена кадастралната
карта за кв. 201.
С писмо изх. № ГР-94-З-4-[2]/2011/3.02.2015 г.
на началник-отдел „ПУП“ до заявителите е
указано да преработят проекта върху актуална
кадастрална основа. Проектът е преработен и
внесен в НАГ, съгласуван с отделите в НАГ.
Приложени са съгласувателно писмо изх.
№ ТУ-5081/15.12.2011 г. на „Софийска вода“ – АД,
и писмо изх. № 121/2011 г. на „ЧЕЗ Разпределение“ – АД.
С протокол № ЕС-Г-13/24.02.2015 г., т. 2, на
ОЕСУТ проектът е разгледан и приет с решение
да се изпрати на Столичния общински съвет на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Допускането на изработването на проекта е
със Заповед № РД-09-50-1474 от 22.11.2011 г. на
главния архитект на Столична община преди
влизане в сила на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
на 26.11.2012 г., поради което на основание § 124
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) производството
следва да се довърши по реда, действал преди
26.11.2012 г.
Искането за изменение на действащия подробен
устройствен план е подадено от всички собственици на имоти с идентификатори № 02659.2193.3015,
№ 02659.2193.2922, № 02659.2193.3049, попадащи в
УПИ VII-1105, т.е. от заинтересованото лице по
смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Действащият регулационен план на м. гр. Банкя е одобрен със Заповед № 4200 от 26.07.1977 г.
на председателя на Комитета по архитектура и
благоустройство. Впоследствие са одобрени и
частични подробни устройствени планове, които
са преди одобряването на кадастралната карта.
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Действащата кадастрална карта е одобрена
със Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
С приемането на общия устройствен план
на Столичната община, чиято основна цел е да
осигури устойчиво развитие и благоустрояване
на територията на община, като неразделна част
от него се приемат и правилата и нормативите
за неговото прилагане. С тях се определят устройственото и функционалното предназначение,
ограниченията при застрояване на отделните
видове територии, устройствени зони и само
стоятелни терени.
Одо бря в а не т о н а к а дас т ра л н а к ар т а з а
територи ята се явява ново обстоятелство в
устройствените условия, при които е създаден
предходният план.
Предвид това и с оглед на настъпилите промени
в обществено-икономическите и устройствените условия от 1977 г., при които е бил съставен
цялостният план на тази част от територията на
район „Банкя“, се обосновава материалноправната
предпоставка за изменение на плана в чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
С ИПР се изменят границите на УПИ VII-1105 с
оглед създаване на УПИ VII-3015 за имот с идентификатор № 02659.2193.3015, УПИ XII-2922 за имот
с идентификатор № 02659.2193.2922, УПИ XIII3049 за имот с идентификатор № 02659.2193.3049.
Новосъздадените УПИ VII-3015, УПИ XII-2922,
УПИ XIII-3049 се урегулират, като имотните
граници на КККР съвпадат с вътрешнорегулационните линии, с което е спазен чл. 15, ал. 3
във връзка с чл. 17, ал. 1 ЗУТ. Изменението на
ПР на УПИ VIII е дотолкова, доколкото вътрешнорегулационната граница на УПИ XIII-3049 се
установява в съответствие с имотната по КККР.
По отношение на изменението на регулацията
в тази є част е налице основанието в чл. 134,
ал. 2, т. 2 ЗУТ.
С ИПР се създава улична регулация от о.т.
495в до о.т. 497 с оглед създаване на достъпа до
новообразувания УПИ, с което е спазена разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда двуетажно ниско като характер и свободно като начин
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32 и 33
ЗУТ по отношение изискуемите разстояния на
жилищни сгради.
С оглед на горното с проекта на плана за
застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и сгради, включително през
улица.
С плана за изменение на регулация се предвижда отчуждаване на имоти – частна собственост, поради което и на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС компетентен да одобри проекта за плана за
регулация е Столичният общински съвет.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта. Проектът е съобщен на заинтересованите лица по предвидения в
закона ред. Извършено е изискуемото съгласуване
на плана за регулация с администрации и със
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специализираните контролни органи. Проектът
на подробен устройствен план е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
По действащия ОУП на СО обхватът на разработката попада в устройствена зона „Жилищна
зона с малкоетажно застрояване с ограничени
параметри (ЖмЗ)“. Предвиденото жилищно отреждане е допустимо в тази устройствена зона
съгласно т. 7 от приложение към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО.
Предвид горното проектът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените експертна
оценка и контролно заснемане на съществуващата дървесна растителност, заверени от дирекция
„Зелена система“ – СО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, чл. 134,
ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 15, ал. 3 във
връзка с чл. 17, ал. 1, чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32,
33, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
ЗУТ, т. 7 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ ЕС-Г-13 от 24.02.2015 г.,
т. 2, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на кв. 201, м. гр. Банкя, район „Банкя“.
Откриване на улица от о.т. 495в до о.т. 497 и създаване на нови квартали 201 и 201Б. Изменение
границите на УПИ VII-1105 и създаване на нови
УПИ в съответствие с идентификаторите по КККР
на Банкя: УПИ VII-3015, УПИ ХІІ-2922 и УПИ
ХІІІ-3049. Изменение границите на УПИ VIII-1106
и преотреждането му в УПИ VIII-660, кв. 201; по
кафявите и зелените линии, цифри, зачертавания
и щрихи съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
застрояване за нови УПИ VII-3015, УПИ XII-2922
и УПИ XIII-3049, нов кв. 201, м. гр. Банкя, район
„Банкя“, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
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Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

3767

Председател:
Е. Герджиков

КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-03
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения–протоколи № 33
от 22.04.2010 г. и № 20 от 19.02. и 21.02.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Бургас, и решения-протоколи № 5 от 5.08.2014 г. и № 6 от 2.09.2014 г.
Комисията по приватизация и публично-частно
партньорство (КППЧП) – Бургас, реши:
1. Да се проведат на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул. Александровска 26, публични търгове с явно наддаване
за продажба на общински нежилищни имоти:
– ателие „К“, ет. 3 в сграда с УПИ X, кв. 5 по
плана на ПЗ „Победа“, Бургас, ЗП 27,01 кв. м, с
идентификатор 07079.659.498.1.5, с начална тръжна
цена 25 500 лв., стъпка на наддаване – 260 лв.,
депозит за участие – 2550 лв.;
– ателие, ж.к. Бр. Миладинови, ул. Сан Стефано 86, Бургас, с идентификатор 07079.619.122.1.10,
ЗП 60,28 кв. м, с начална тръжна цена 78 900 лв.,
стъпка на наддаване – 790 лв., депозит за участие – 7890 лв.;
– офис, ж.к. Изгрев, бл. 53, меж ду вх. 8
и 9, Бу ргас, ЗП 61,45 к в. м, с идентификатор 07079.501.53.1.381, с начална тръжна цена
54 800 лв., стъпка на наддаване – 550 лв., депозит
за участие – 5480 лв.
2. Тръжните документации за всеки обект се
получават в офиса, ул. Конт Андрованти 1 – 3,
ет. 3, стая 25, срещу представен документ за платена такса 200 лв. по IBAN сметка на Община
Бургас № BG 08 SOMB 9130 8424 1517 44, код
на плащане – 44 70 00, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас: SOMBBGSF, всеки работен ден
от 9 до 17 ч. в срок до 15-ия ден включително от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“. Физическите лица закупуват лично или
с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица представят удостоверение за актуално
състояние и документ за самоличност в КППЧП,
ако закупуват лично или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако се закупува чрез пълномощник.
3. Депозитите за участие за всеки обект да
се внесат по банков път до 12 ч. на 15-ия ден
включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка
на Община – Бургас, № BG 89 SOMB 9130 3323
9965 01, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас:
SOMBBGSF. Връщането на депозитите се извършва
безкасово – с платежно нареждане по банковата

ВЕСТНИК

БРОЙ 43

сметка на кандидата в срок пет работни дни след
изтичането на срока за обжалване на решението
на КППЧП за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обектите се извършва през всички
работни дни до 15-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ след представен платежен документ за
закупена тръжна документация в КППЧП.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търговете – в офиса на КППЧП, ул.
Конт Андрованти 1, ет. 3, стая 25, Бургас, всеки
работен ден до 17 ч. на 15-ия ден включително
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Изпращане на предложения по
пощенски път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имотите, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
Председател:
П. Жечков

3837

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1653-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Варна, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот във Варна, ул. Двадесет и седми юли 66, представляващ две стаи
в сутерена и земя, предмет на АОС № 1790 от
15.05.2000 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3813

Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1654-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Варна, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот във Варна, ул. Съборни 44, представляващ сграда и земя, предмет
на АОС № 1261 от 2.07.1999 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3814

Председател:
Ив. Луков
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РЕШЕНИЕ № 1655-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Варна, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот във Варна, бул. Княз
Борис I № 64, представляващ сграда и земя,
предмет на АОС № 7512 от 7.08.2013 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3815

Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1656-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Варна, реши:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, ул. Шейново
24, представляващ фурна и земя, предмет на АОС
№ 7236 от 8.01.2013 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3816

Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1657-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Варна, реши:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, ул. Генерал
Скобелев 56, сграда и земя, предмет на АОС
№ 7034 от 25.07.2012 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3817

Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1658-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Варна, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот във Варна, ул. Цар
Симеон I № 3, дясно крило от масивна сграда,
предмет на АОС № 4169 от 1.02.2007 г.
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2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3818

Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1659-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Варна, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот във Варна, ул. Цар
Симеон I № 3, магазин със склад, предмет на
АОС № 4170 от 1.02.2007 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3819

Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1660-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Варна, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот във Варна, ул. Цар
Симеон I № 3, магазин, предмет на АОС № 4171
от 1.02.2007 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3836

Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1661-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Варна, реши:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, бул. Христо
Ботев 18, вх. 5, ет. 13, ателие № 3, предмет на
АОС № 252 от 8.09.1997 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3820

Председател:
Ив. Луков
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РЕШЕНИЕ № 1662-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Варна, реши:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, бул. Христо
Ботев 18, вх. 9, ет. 13, ателие № 3, предмет на
АОС № 250 от 8.09.1997 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3821

Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1663-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Варна, реши:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, бул. Христо
Ботев 18, вх. 9, ет. 13, ателие № 1, предмет на
АОС № 255 от 9.09.1997 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3822

Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1664-9
от 21 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Варна, реши:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, бул. Христо
Ботев 18, вх. 9, ет. 13, ателие № 3, предмет на
АОС № 253 от 8.09.1997 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3823

Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1768-8
от 11 и 12 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Варна, реши:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот във Варна, ул. Капитан
I ранг Георги Купов 37, представляващ част от
сграда, предмет на АОС № 6683 от 29.12.2011 г.
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2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3824

Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1769-8
от 11 и 12 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 ЗМСМА
и чл. 62, ал. 2 и 3 АПК Общинският съвет – гр.
Варна, коригира свое Решение № 1661-9 по протокол № 34 от заседание на Общинския съвет – гр.
Варна, проведено на 21.07.2014 г., като по т. 1
текстът „1. Открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот, намиращ се във
Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 5, ет. 13, ателие
№ 3, предмет на АОС № 252 от 8.09.1997 г.“ да
се чете „1. Открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот, намиращ се във
Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 5, ет. 13, ателие
№ 1, предмет на АОС № 252 от 8.09.1997 г.“

3825

Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1770-8
от 11 и 12 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 ЗМСМА
и чл. 62, ал. 2 и 3 АПК Общинският съвет – гр.
Варна, коригира свое Решение № 1664-9 по протокол № 34 от заседание на Общинския съвет – гр.
Варна, проведено на 21.07.2014 г., като по т. 1
текстът „1. Открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот, намиращ се във
Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 9, ет. 13, ателие
№ 3, предмет на АОС № 253 от 8.09.1997 г.“ да
се чете „1. Открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот, намиращ се във
Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 5, ет. 13, ателие
№ 3, предмет на АОС № 253 от 8.09.1997 г.“

3826

Председател:
Ив. Луков

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1343
от 13 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява парцеларен план на подземен елeктропровод за осигуряване на електрозахранване
на поземлен имот (ПИ) № 109021 от 2,207 дка,
представляващ индивидуално застрояване, собственост на Анна Ангелова Атанасова.
Трасето преминава по поземлен имот № 000030
(дължина 2,81 м, сервитут 5,61 кв. м) – полски
път; поземлен имот № 000057 (дължина 570,41 м,
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сервитут 1142,9 кв. м) – IV клас път; поземлен
имот № 000494 (дължина 39,83 м, сервитут 79,63
кв. м) – полски път; поземлен имот № 000029
(дължина 14,59 м, сервитут 29,18 кв. м) – полски
път, всички публична общинска собственост, и
в собствения поземлен имот № 109021 (дължина 3,72 м, сервитут 7,45 кв. м), намиращ се в
местността Ерликая, землището на с. Копринка,
ЕК АТТЕ 38563, с обща дължина 631,36 м и общ
сервитут 1264,77 кв. м.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр.
1 ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.

3797

Председател:
Н. Златанов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-12-3
от 29 май 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ (ДВ,
бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) одобрявам ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ за линеен обект: „Оптична кабелна
линия „9311-25/ТШ2 – 115-2421/ТШ2“, попадаща
в териториите на общините: Марица, Калояново,
Хисаря и Карлово, в област Пловдив, с възложител Министерството на отбраната, София, ул.
Дякон Игнатий 3, с трасе , нанесено с червена
прекъсната линия на чертежите.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
може да се обжалва относно законосъобразността
є чрез областния управител на област Пловдив
пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

3804

Областен управител:
Р. Петков

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ЗАПОВЕД № РД-16-489
от 1 юни 2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета,
чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП и Решение № 1402 от
30.04.2015 г. на Общинския съвет – гр. Поморие,
нареждам:
Откривам общинска целодневна детска градина с две групи с името „Слънчо“. Детската градина е звено в структурата на Община Поморие с
адрес: гр. Поморие, ул. Марица 5, кв. 122, УПИ І.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Илия Джингов – зам.-кмет „Образование,
култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт“.

3830

Кмет:
Ив. Алексиев
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ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 720
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 124а, ал. 1 и 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасета на захранващ водопровод и ел. кабел 1 kV,
за промяна предназначението на ПИ-142 011 в
местността Памуклука по КВС на с. Стряма,
община Раковски, област Пловдив, и образуване на УПИ-142 011 – производствена и складова
дейност, магазин за промишлени стоки.
Проектът е изложен в сградата на общината
в стая № 2 на ет. 1.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Раковски до Административния съд – Пловдив.
Председател:
Мл. Шишков

3831

21. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и проучване
на подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми, в площ „Каменица“, разположена на територията на община
Етрополе, Софийска област, и описана със следните
координати в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4613391

8555423

2.

4610934

8555453

3.

4610275

8554394

4.

4609774

8554313

5.

4609370

8554680

6.

4609481

8553428

7.

4612857

8553543

8.

4612845

8551800

9.

4615429

8551647

4616304

8553506

10.

изключена площ
11.

4614472

8552824

12.

4613994

8552823

13.

4614145

8552649

14.
4614533
8552711
3847
22. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строи-
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телни материали, в площ „Лемище“, разположена
в землищата на с. Владимирово и с. Кобиляк,
община Бойчиновци, област Монтана, и описана със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1

4732650

8516220

2

4732470

8516185

3

4731910

8515690

4
4732035
8515000
3846
336. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския
градски съд за 2015 г.
1. Клас „криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Александров Самохин, специалност: военен авиоинженер по РЕО на летателните
апарати, радио- и телевизионна техника, достъп
до класифицирана информация.
Александър Димитров Джорев, специалност:
химия.
Ангел Янков Биков, специалност: технология
на влакната и кожите, eксперт по графическо и
техническо изследване на документи.
А н т он Б орис ов Б оя д ж иев, спец иа л нос т:
българска филология, удостоверение № 995 от
24.09.2008 г. от Софийски адвокатски съвет – адвокат, достъп до класифицирана информация.
Богдан Георгиев Чупетловски, специалност:
химия.
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борисла в К и ри лов Герг ов, спец иа л нос т:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, достъп до класифицирана
информация.
Валери Димитров Костадинов, специалност:
право, квалификация: криминалистика, достъп
до класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: социална педагогика, достъп до класифицирана
информация.
Весела Борисова Маринова, специалност:
биология.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги Борисов Добрев, специалност: технология на продуктите за обществено хранене,
криминалистическ и изследвани я на почерк,
технич. на док., трасология и балистика.
Георг и Дими т ров Средков, специа лност:
автоматизация на производството, достъп до
класифицирана информация.
Георги Илиев Добрински, специалност: противодействие на престъпността и опазване на
обществени я ред, дост ъп до к ласифицирана
информация.
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Георги Илиев Михайлов – 04 РУ, специалност:
полиграфия, дактилоскопни, трасологически и
технически-документни експертизи.
Георги Тодоров Къндев – 07 РУ.
Георги Черников Георгиев, специа лност:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Димитър Кръстев Велчев, специалност: право,
графолог, достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Димчо Тодоров Димов, специалност: химия.
Добромир Иванов Кацарски, специалност:
френска филология, достъп до класифицирана
информация, НАТО секюрити сертификат.
Емил Димитров Митев, специалност: противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, съдебни приложения в борбата
с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи, достъп до
класифицирана информация.
Желязко Петров Желязков, специалност:
металургия на черните метали, достъп до класифицирана информация.
Живко Атанасов Палазов, специалност: право,
организация на производството и управлението в
промишлеността, експерт-криминалист, експерт
по почеркови, балистически, трасологически
експертизи, дактилоскопия, химически и физико-химически експертизи.
Иван Василев Драганов – 01 РУ, специалност:
математика и информатика, достъп до класифицирана информация.
Иван Димитров Завков, специалност: химия.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Петков Петров, специалност: химия.
Иван Ташков Лазаров, специалност: право,
достъп до класифицирана информация.
Иво Крумов Костадинов, специалност: био
логия.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Илия Иванов Илиев, специалност: физика, съдебен експерт – съдебно-фотографски методи за
техническо изследване на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев, специалност: художествена и приложна фотография, достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност:
хидрогеология и инженерна геология, достъп
до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Д-р Людмил Руменов Георгиев, специалност:
управление на обществения ред и осигуряване на
безопасно движение по пътищата, видеотехнически експертизи.
Марин Георгиев Маринов, специалност: технология на силикатите, достъп до класифицирана
информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност: физика,
eксперт-криминалист в областта на документните
изследвания, балистическите и трасологическите
експертизи.
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Мануела Огнянова Тошева, специалност: физическо възпитание, криминалистика, оценител
на земеделски земи.
Минчо Ангелов Ангелов, специалност: химия.
Мирослав Тодоров Великов.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Пламен Иванов Милев, специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на проф. квалификация, документен контрол,
достъп до класифицирана информация.
Д-р Сава Стоянов Стоянов, специалност:
химия.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: експерт-криминалист.
Светла Владимирова Чакърова, специалност:
к римина лист ика, дост ъп до к ласифици рана
информация.
Светлана Георгиева Халачева, специалност:
криминалистическо изследване на док у менти – графическо и техническо изследване на
документи, турска филология.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Д-р Стефан Георгиев Бенчев, специалност:
право, криминалистическо изследване на документи.
Стефан Михайлов Иванов, криминалистични
експертизи.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Костадинов Велев, специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика,
икономика на транспортна фирма, eксперт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания, достъп
до класифицирана информация.
Цветан Недялков Динев, специалност: технология на каучука и пластмасите, идентификационни признаци на почерка.
Цветанка Кирилова Тортопова, специалност:
металургия на черните метали, достъп до класифицирана информация.
Юрий Сотиров Милев, специалност: българска
филология, eксперт-криминалист.
Янко Петков Узунов, специалност: биология.
1.2. Трасологични експертизи
Александър Александров Самохин, военен
авиоинженер по РЕО на летателните апарати,
радио- и телевизионна техника, достъп до класифицирана информация.
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борисла в К и ри лов Герг ов, спец иа л нос т:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, достъп до класифицирана
информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: социална педагогика, достъп до класифицирана
информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ
Георги Илиев Добрински, специалност: противодействие на престъпността и опазване на
обществени я ред, дост ъп до к ласифицирана
информация.
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Георги Илиев Михайлов – 04 РУ, специалност:
полиграфия, дактилоскопни, трасологически и
технически-документни експертизи.
Георги Тодоров Къндев – 07 РУ.
Георги Черников Георгиев, специа лност:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Желязко Петров Желязков, специалност:
металургия на черните метали, достъп до класифицирана информация.
Живко Атанасов Палазов, специалност: право,
организация на производството и управлението в
промишлеността, експерт-криминалист, експерт
по почеркови, балистически, трасологически
експертизи, дактилоскопия, химически и физико-химически експертизи.
Иван Василев Драганов – 01 РУ, специалност:
математика и информатика, достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров, специалност: право,
достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Илия Иванов Илиев, специалност: физика,
графически изследвания, техническо изследване
на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев, специалност: художествена и приложна фотография, достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност:
хидрогеология и инженерна геология, достъп
до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Д-р Людмил Руменов Георгиев, специалност:
управление на обществения ред и осигуряване на
безопасно движение по пътищата, видеотехнически експертизи.
Марин Георгиев Маринов, специалност: технология на силикатите, достъп до класифицирана
информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност: физика,
eксперт-криминалист в областта на документните
изследвания, балистическите и трасологическите
експертизи.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков, специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
инженер технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа
подготовка, динамика, балистика и управление
на полета на летателните апарати, достъп до
класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Пламен Иванов Милев, специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на професионална квалификация, документен
контрол, достъп до класифицирана информация.
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Сашо Павлов Атанасов, специалност: експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов, специалност: младши
експерт криминалист, видеоанализ и лицева
идентификация, достъп до класифицирана информация.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Александров Самохин, военен
авиоинженер по РЕО на летателните апарати,
радио- и телевизионна техника, достъп до класифицирана информация.
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борисла в К и ри лов Герг ов, спец иа л нос т:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, достъп до класифицирана
информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: социална педагогика, достъп до класифицирана
информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги Илиев Добрински, специалност: противодействие на престъпността и опазване на
обществени я ред, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ, специалност:
полиграфия, дактилоскопни, трасологически и
технически-документни експертизи.
Георги Тодоров Къндев – 07 РУ.
Георг и Черников Георг иев, специа лност:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Жел язко Петров Жел язков, специалност:
металургия на черните метали, достъп до класифицирана информация.
Живко Атанасов Палазов, специалност: право,
организация на производството и управлението в
промишлеността, експерт-криминалист, експерт
по почеркови, балистически, трасологически
експертизи, дактилоскопия, химически и физико-химически експертизи.
Иван Василев Драганов – 01 РУ, специалност:
математика и информатика, достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров, специалност: право,
достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Йордан Димитров Анев, специалност: художествена и приложна фотография, достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност:
хидрогеология и инженерна геология, достъп
до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност: физика,
eксперт-криминалист в областта на документните
изследвания, балистическите и трасологическите
експертизи.
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Марин Георгиев Маринов, специалност: технология на силикатите, достъп до класифицирана
информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Ст.н.с. д-р. Николай Василев Вълков, специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
инженер технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа
подготовка, динамика, балистика и управление
на полета на летателните апарати, достъп до
класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Огнян Господинов Динев,
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов, специалност: младши
експерт криминалист, видеоанализ и лицева
идентификация, достъп до класифицирана информация.
Стоян Костадинов Велев, специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика,
икономика на транспортна фирма, eксперт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документниизследвания, достъп до
класифицирана информация.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Веселин Йосифов Петков, дактилоскопия.
Георги Иванов Кючеков, дактилоскопия.
Георги Кирилов Станулов, дактилоскопия.
Емил Димитров Митев, специалност: противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, съдебни приложения в борбата
с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи, достъп до
класифицирана информация.
Емил Кирилов Червеняков, дактилоскопия.
Емилия Станева Игнатова, дактилоскопия.
Желязко Петров Желязков, специалност:
металургия на черните метали, достъп до класифицирана информация.
Ст.н.с. Иван Стоянов Сивриев, специалност:
eлектроинженер, криминалистически анализ на
звукозапис (електролингвистичен анализ на звукозаписи), достъп до класифицирана информация.
Йордан Димитров Анев, специалност: художествена и приложна фотография, достъп до
класифицирана информация.
Йордан Доков Доков, дактилоскопия.
Латин Живков Иванов, дактилоскопия.
Николай Йорданов Ганчев, дактилоскопия.
Светослав Василев Георгиев, дактилоскопия.
Станимир Иванов Мирински, дактилоскопия.
Стоян Ганчев Анов, специалност: младши
експерт криминалист, видеоанализ и лицева
идентификация, достъп до класифицирана информация.
Стоян Костадинов Велев, специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика,
икономика на транспортна фирма, eксперт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания, достъп
до класифицирана информация.
Чавдар Димитров Бантутов, дактилоскопия.
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2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност:
съдебна медицина, достъп до класифицирана
информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Георги Димитров Димитров, специалност:
медицина, хирургия, съдебна медицина, достъп до
класифицирана информация – строго секретно.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Любомир Любенов Семов, специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност:
съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност: медицина, клинична хематология, вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
съдебна медицина.
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Д-р Владимир Софрониев Виденов, специалност: медицина – хирургични болести, ортопедия
и травматология.
Д-р Георги Димитров Димитров, специалност:
медицина, хирургия, съдебна медицина, достъп до
класифицирана информация – строго секретно.
Д-р Георги Тончев Георгиев, специалност:
медицина, вътрешни болести, клинична хематология, практическа диабетология.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност:
физикална терапия и рехабилитация, трудова
медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Илка Ненчева Миревска, специалност:
медицина, очни болести.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, специалност:
медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Любомир Любенов Семов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева, специалност: медицина, клинична токсикология, достъп до класифицирана иноформация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност:
медицина, ортопедия и травматология, хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова,
специалност: медицина, социална хигиена и
организация на здравеопазването, хигиена на
труда, професионални заболявания.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Николай Петров Сердев, специалност:
хирургия, квалификация: естетична и козметична хирургия.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специалност: неврохирургия.
Д-р Петър Станишев Петров, специалност:
неврохирургия.
Д-р Стайко Иванов Сарафов, специалност:
нервни болести.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност:
медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев, специалност:
медицина, неврохирургия.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност:
хирургия.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: съдебна медицина.
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Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност:
съдебна медицина.
Борис Петров Шахов, специалност: молекулярна биология, микробиология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: патологоанатомия.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност:
съдебна медицина, достъп до класифицирана
информация.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Екатерина Василева Ангелова, специалност: биология.
Д-р Иван Луканов Колев, специалност: биология, химия.
Д-р Любомир Любенов Семов, специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология.
К.м.н. Милан Борисов Димитров, специалност: биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност:
биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност:
съдебна медицина.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност:
съдебна медицина.
Борис Петров Шахов, специалност: молекулярна биология, микробиология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност:
съдебна медицина, достъп до класифицирана
информация.
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Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: патологоанатомия.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология.
К.м.н. Милан Борисов Димитров, специалност: биохимия и микробиология.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност:
вът решни болести, к линична токсикологи я,
клинична имунология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: съдебна медицина.
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност:
биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност:
съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност: медицина, клинична хематология, вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова, специалност:
клинична токсикология, професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност:
съдебна медицина, достъп до класифицирана
информация.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов, специалност: медицина – хирургични болести, ортопедия
и травматология.
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Д-р Георги Димитров Димитров, специалност:
медицина, хирургия, съдебна медицина, достъп
до класифицирана информация.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Георги Тончев Георгиев, специалност:
медицина, вътрешни болести, клинична хематология, практическа диабетология.
Д-р Дарина Атанасова Бучукова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Гл. асистент д-р Диана Бориславова Апостолова, специалност: професионални заболявания,
хигиена на труда.
Д-р Диана Цокова Богданова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Димчо Василев Димов, специалност:
вътрешни болести.
Д-р Евдокия Найденова Гигова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиоревматология, ехокардиография – фундаментално ниво,
трансторакална ехокардиография.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност:
физикална терапия и рехабилитация, трудова
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
К.м.н. д-р Красимира Николова Динкова,
специа лност: медицина, вът решни болест и,
пневмолог и я и фт изиат ри я, п рофесиона лни
заболявания.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева, специалност: медицина, клинична токсикология, достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност:
медицина, ортопедия и травматология, хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност:
вът решни болести, к линична токсикологи я,
клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев, специалност:
клинична токсикология, достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова,
специалност: медицина, социална хигиена и
организация на здравеопазването, хигиена на
труда, професионални заболявания.
Д-р Омуртаг Денисов Чутафов, специалност:
медицина, вътрешни болести, онкология, здравен
мениджмънт.
Пейчо Илийчев Кожу харов, специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специалност: неврохирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
съдебна медицина.
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Д-р Стайко Иванов Сарафов, специалност:
нервни болести.
Д-р Станимира Семкова Желязова, специалност: детски болести.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р Стоян Георгиев Миланов,
специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, спешна медицина, обществено
здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност:
медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев, специалност:
медицина, неврохирургия.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност:
хирургия.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност: медицина, клинична хематология, вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Аницвете Ванкова Ничева, специалност:
детски болести.
Д-р Анна Йорданова Попова, специалност:
медицина, вътрешни болести.
Д-р Бистра Димитрова Стайкова, специалност:
обща медицина, детски болести.
Д-р Бойка Маринова Станева, специалност:
нервни болести.
Д-р Боньо Тодоров Бонев, специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Василева, специалност:
вътрешни болести.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова, специалност:
клинична токсикология, професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Весела Стефанова Тренева, специалност:
медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: патологоанатомия.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, специалност: медицина, пневмология и фтизиатрия,
професионални заболявания.
Д-р Веска Михайлова Маркова, специалност:
нервни болести.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов, специалност: медицина – хирургични болести, ортопедия
и травматология.
Д-р Георги Тончев Георгиев, специалност:
медицина, вътрешни болести, клинична хематология, практическа диабетология.
Д-р Гергина Нейчева Ончева, специалност:
нервни болести, професионални заболявания,
професионална квалификация: клинична електромиография.
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Д-р Даниела Георгиева Меджидиева, специалност: уши, нос, гърло, специалност: професионални заболявания.
Д-р Дарина Атанасова Бучукова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Гл. асистент д-р Диана Бориславова Апостолова, специалност: професионални заболявания,
хигиена на труда.
Д-р Диана Георгиева Цеклеева, специалност:
медицина, вътрешни болести.
Д-р Диана Цокова Богданова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Дико Рафаел Меламед, специалност:
кардиология, вътрешни болести.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Людмилов Каменов, специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Димчо Василев Димов, специалност:
вътрешни болести.
Д-р Донка Димитрова Митева, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност:
физикална терапия и рехабилитация, трудова
медицина.
Д-р Емил Христов Карамаринов, специалност:
ортопедия и травматология.
Д-р Евгени Владимиров Григоров, специалност: хирургия.
Д-р Евгения Нинова Василева , специалност:
медицина, вътрешни болести, ендокринология
и болести на обмяната.
Д-р Евдокия Найденова Гигова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиоревматология, ехокардиография – фундаментално ниво,
трансторакална ехокардиография.
Д-р Желязка Георгиева Кавгазова-Дончева,
специалност: медицина, хигиена на труда, охрана на труда.
Д-р Зарко Иринков Йовчев, специалност:
медицина, неврохирургия.
Д-р Иван Димитров Вълков, специалност:
стомат олог и я, ор т опеди чна ст омат олог и я с
ортодонтия.
Д-р Иван Маринов Георгиев, специалност:
медицина, клинична токсикология.
Д-р Ивон Димитрова Петкова-Ковачева, специалност: детски болести.
Д-р Илка Ненчева Миревска, специалност:
медицина, очни болести.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Искра Славчева Кънева, специалност:
медицина, образна диагностика.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, специалност:
медицина, ортопедия и травматология.
К.м.н. д-р Красимира Николова Динкова,
специа лност: медицина, вът решни болест и,
пневмолог и я и фт изиат ри я, п рофесиона лни
заболявания.
Гл. асист. д-р Лалка Стефанова Рангелова,
специалност: медицина, хранене и диететика,
хигиена.
Д-р Лиляна Цанева Дукова, специалност:
медицина, хигиена на труда, охрана на труда.
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Д-р Любомир Костадинов Кайтазки, специалност: нервни болести, електроенцефалография
и клинична електрофизиология, достъп до класифицирана информация.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева, специалност: медицина, клинична токсикология, достъп до класифицирана иноформация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност:
медицина, ортопедия и травматология, хирургия.
Д-р Мариана Георгиева Близнашка, специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Марийо Бориславов Антонов, специалност: ушно-носно-гърлени болести, професионални заболявания.
Доц. д-р Мария Иванова Демирева, специалност: клинична алергология, специалност:
пневмология и фтизиатрия, специалност: професионални заболявания.
Д-р Мария Петрова Ненчева-Кирилова, специалност: медицина, гастроентерология, вътрешни
болести.
Д-р Марчо Христов Марков, специалност:
ортопедия и травматология.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност:
вът решни болести, к линична токсикологи я,
клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев, специалност:
клинична токсикология, достъп до класифицирана информация.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова,
специалност: медицина, социална хигиена и
организация на здравеопазването, хигиена на
труда, професионални заболявания.
Д-р Николай Иванов Стойчев, специалност:
вътрешни болести, кардиология.
Д-р Николай Петров Сердев, специалност:
хирургия, квалификация: естетична и козметична хирургия.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Д-р Омуртаг Денисов Чутафов, специалност:
медицина, вътрешни болести, онкология, здравен
мениджмънт.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специалност: неврохирургия.
Д-р Петър Захариев Грънчаров, специалност:
офталмология.
Д-р Петър Младенов Илиев, специалност:
нервни болести, неврохирургия.
Д-р Радослав Радев Радев, специалност: медицина, фармакология, фитотерапия.
Д-р Райна Михайлова Димитрова, специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Румен Борисов Милошев, специалност:
ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести.
Д-р Румен Вълчев Христов, специалност: медицина, вътрешни болести, нефрология, пункционна бъбречна биопсия, абдоминална доплерова
ехография, конвенционална ехография, достъп
до класифицирана информация.
Д-р Светла Божкова Гацова, специалност:
медицинска физкултура, рехабилитация, ирисова
диагностика, аурикулотерапия и природолечение,
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китайски традиционни методи – акупунктура
и моксибустия, китайска гимнастика и масаж
за деца и възрастни, физическо възпитание и
кинезитерапия, здравен мениджмънт.
Д-р Стайко Иванов Сарафов, специалност:
нервни болести.
Д-р Станимира Семкова Желязова, специалност: детски болести.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност:
медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност:
хирургия.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност: психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Валентина Василева Маринова, специалност: психиатрия.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност:
психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност:
психиатрия.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност:
клинична психология, eксперт по психологически проблеми, eксперт-оценител на материални
активи.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност:
психиатрия.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност: психиатрия.
Д-р Евелина Ценова Енчева, специалност:
психиатрия.
Д-р Елена Михайлова Иванова, специалност:
медицина, психиатрия, детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност:
психиатрия.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специалност: психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева,
специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност:
психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност:
психиатрия.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова, специалност: психиатрия.
Д-р Красимира Георгиева Марчева, специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Люба Савова Казакова, специалност:
психиатрия.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност:
психиатрия.
Д-р Маргарита Стоянова Таушанова, специалност: медицина, вътрешни болести, онкология,
тройно негативен карцином на млечната жлеза – биологични характеристики, диагностика и
възможности за лечение.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност:
психиатрия.
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Д-р Мирела Щерева Костадинчева, специалност: психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова, специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност:
психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност:
психиатрия.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност:
психиатрия.
Д-р Румяна Дончева Стоянова, специалност:
психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност: психиатрия.
Д-р Теменужка Кънчева Йорданова, специалност: психиатрия, достъп до класифицирана
информация.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност:
психиатрия.
Д-р Христо Александров Теодосиев, специалност: психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност:
психиатрия.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Боянка Петрова Корнажева, специалност:
психология.
Д-р Валентина Василева Маринова, специалност: психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска, специалност:
психология, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Васил Илиев Димитров, специалност: социална и политическа психология.
Васка Димитрова Узунова, специалност: психология, клинична и консултативна психология,
достъп до класифицирана информация.
Веселина Георгиева Величкова, специалност:
психология, специализация: клинична и консултативна психология, социална психология,
професионална квалификация: психолог, учител
по психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов, специалност: психология, специализация: трудова и организационна психология, клинична и консултативна
психология.
Галина Бориславова Иванова, специалност:
психология, туризъм.
Галина Великова Кубратова, специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност:
клинична психология, eксперт по психологически проблеми, eксперт-оценител на материални
активи.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност: психология, достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова,
специалност: психология.
Димитринка Стоянова Андреева, специалност:
психология, личностова патология и опасно поведение, терапевтична ситуация.
Драгомир Иванов Падежки, специалност:
психология – клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата, психодрама-терапевт.
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Елена Константинова Кърпачева, специалност: психология.
Елеонора Костадинова Василиева, специалност: психология – социална психология, съдебна
психология, съдебно-психологична експертиза,
съдебно-психиатрична експертиза.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност:
психология, социална психология, к линична
психология.
Ивана Генова Иванова, специалност: психология.
Илина Николова Маркова-Горки, специалност:
психология, психосоциална подкрепа при критични събития, психодрама, подходи за работа
с деца с тревожност, с агресивно поведение,
психолог в SOS селища.
Инна Георгиева Бранева, специалност: психология, психодрама – терапевт.
Искра Нонева Митева, специалност: психология, трудова и организационна психология:
клинична и консултативна психология.
Д-р Лиляна Цонкова Дукова, специалност:
психология.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност: педагогика, специалист по педагогика и преподавател
в средните училища, психология.
Люси Методиева Костадинова, специалност:
психология.
Миглена Коцева Димитрова, специалност:
клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова, специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова, специа лност:
психолог, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, достъп до класифицирана
информация.
Роксана Величкова Бънъцяну, специалност:
психология – клинична и консултативна психология; социална психология, ориентирана към
решения психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Росица Иванова Маркова, специалност: психология.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност:
психиатрия.
Светлана Иванова Димитрова, специалност:
психология, разрешение за достъп до класифицирана информация.
Снежанка Дончева Божилова, специалност:
начална училищна педагогика, психология –
юридическа психология, социална педагогика – мениджмънт на социално-педагогическите
дейности, позитивна психотерапия, социална
работа с деца и семейства в риск.
Станислав Пет ров Пандин, специа лност:
психология – детска и юношеска психология
(диагностика и консултиране).
Ца н ко Па н т елеев Ца н ков, спец иа л нос т:
психология.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
психология, достъп до класифицирана информация.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност: психиатрия.
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Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Боянка Петрова Корнажева, специалност:
психология.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност:
психиатрия.
Васка Димитрова Узунова, специалност: психология, клинична и консултативна психология,
достъп до класифицирана информация.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност:
психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова, специалност:
психология, клинична и консултативна психология, социална психология, психолог, учител по
психология, етика и логика.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Галин Георгиев Гергов, специалност: психология, трудова и организационна психология,
клинична и консултативна психология.
Галина Великова Кубратова, специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност:
психиатрия.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност: психология, достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова,
специалност: психология.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност: психиатрия.
Драгомир Иванов Падежки, специалност:
психология – клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата, психодрама – терапевт.
Елена Константинова Кърпачева, специалност: психология.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност:
психиатрия.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност:
психология, социална психология, к линична
психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специалност: психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева,
специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност:
психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност:
психиатрия.
Ивана Генова Иванова, специалност: психология.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова, специалност: психиатрия.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност: педагогика, специалист по педагогика и преподавател
в средните училища, психология.
Лиляна Цонкова Дукова, специалност: психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност:
психиатрия.
Люси Методиева Костадинова, специалност:
психология.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност:
психиатрия.
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Миглена Коцева Димитрова, специалност:
клинична психология.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева, специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност:
психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова, специалност: психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност:
психиатрия.
Росица Николова Ганева, специалност: психология, предучилищна педагогика – педагогически модели за познавателно и социално развитие,
детска и юношеска училищна психология.
Д-р Румяна Дончева Стоянова, специалност:
психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност: психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност:
психиатрия.
Ца н ко Па н т елеев Ца н ков, спец иа л нос т:
психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност:
психиатрия.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
психология, достъп до класифицирана информация.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност: психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност:
психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска, специалност:
психология, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност:
психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова, специалност:
психология, специализация: клинична и консултативна психология, социална психология,
професионална квалификация: психолог, учител
по психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов, специалност: психология, специализация: трудова и организационна психология, клинична и консултативна
психология.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност:
клинична психология, eксперт по психологически проблеми, eксперт-оценител на материални
активи.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност:
психиатрия.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност: психология, достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност: психиатрия.
Драгомир Иванов Падежки, специалност:
психология – клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата, психодрама – терапевт.
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Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност:
психиатрия.
Елена Константинова Кърпачева, специалност: психология.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност:
психология, социална психология, к линична
психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специалност: психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева,
специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност:
психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност:
психиатрия.
Ивана Генова Иванова, специалност: психология.
Искра Нонева Митева, специалност: психология, трудова и организационна психология:
клинична и консултативна психология.
Лиляна Цонкова Дукова, специалност: психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност:
психиатрия.
Люси Методиева Костадинова, специалност:
психология.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност:
психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова, специалност:
клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова, специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова, специалност: психолог, медицинска психология и педагогическа
рехабилитация, удостоверение – чл. 17, т. 8 от
Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова, специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност:
психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност:
психиатрия.
Роксана Величкова Бънъцяну, специалност:
психология – клинична и консултативна психология, социална психология ориентирана към
решения, психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност:
психиатрия.
Д-р Румяна Дончева Стоянова, специалност:
психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност: психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност:
психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност:
психиатрия.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
психология, удостоверение – чл. 17, т. 8 от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
Ца н ко Па н т елеев Ца н ков, спец иа л нос т:
психология.

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Аделина Венциславова Дянкова, специалност:
икономика и управление на вътрешната търговия.
А д риа н М и ха й лов Вел чев, спец иа л нос т:
счетоводна отчетност, оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Адриана Иванова Попова-Кръстева, специалност: финанси, одитор.
Албена Иванова Захова, специалност: счетоводство и контрол.
А лбена Стефанова Радоева, специалност:
статистика и иконометрия.
Александър Евлогиев Николов, специалност:
международни икономически отношения, специалност: автоматизация и комплексна механизация
на машиностроенето.
Александър Иванов Кюркчиев, специалност:
математика, специализация: статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и
промили върху цени и задължения.
Анелия Венциславова Минчева, специалност:
счетоводство и контрол.
Александър Маринов Кънев, специалност:
счетоводство и контрол, одитор в публичния
сектор.
Александър Симеонов Александров, специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
разработване на проекти по програми на ЕС.
Александър Теодоров Михайлов, специалност:
финанси и кредит.
А лла Германовна Казакова, специалност:
счетоводна отчетност.
Анастасия Димитрова Енчева, специалност:
право, счетоводни експертизи.
Анастасия Тиколова Тодорова, специалност:
икономика на промишлеността.
Ангел Харизанов Ковачев, специалност: счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност:
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи, МСС.
А ндрей Христов К юркчиев, специалност:
икономика и управление на транспорта, право.
Анелия Тодорова Ангелова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Анета Борисова Панайотова, специалност:
икономика на промишлеността, право – ограничена правоспособност.
Анета Евгениева Янкова, специалност: управление и планиране на народното стопанство,
специализация: организация и технология на
държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови експертизи.
А нета Крумова Михайлова, специалност:
финанси и кредит.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева, специалност: планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
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Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност: счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
Ани Петрова Николова, специалност: финанси
и кредит.
Анита Бориславова Асенова, специалност:
индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова, специалност: счетоводство и контрол – счетоводство и контрол на
нефинансовите предприятия, контрол и анализ
на фирмената дейност – финансово-ревизионен
и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, специалност: финанси, данъчна и митническа администрация, оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Анна Иванова Петрова-Драгнева, специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, разработване на проекти по програми на ЕС.
Антоанета Йорданова Терзиева, специалност:
счетоводство и контрол, финанси на предприятията, eксперт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Антон Димитров Димов, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Антонина Стефанова Ангелова, специалност:
финанси.
А нтони я Димит рова Фака лийска, специалност: финанси и кредит, оценител на цели
държавни и общински предприятия, земеделски
земи, достъп до класифицирана информация.
Ася Ангелова Кръстева, специалност: контрол
и анализ на фирмената дейност.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансовоикономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
Асен Данчев Димитров, специалонст: финанси,
счетоводство и контрол, банков мениджмънт,
съдебно-счетоводни експертизи.
Атанас Петров Аргиров, специалност: икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Атанаска Маринова Джерманова, специалност: финанси и кредит, независим финансов
одит на финансови отчети съгл. МС за финансово
отчитане и МОС.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност:
застрахователно и социално дело, ефективно
у правление на промишленото предпри ятие,
технология на машиностроенето.
Беки Давид Ашер, специалност: организация
на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински
предприятия, на финансови институции.
Биляна Демирева Демирева, специалност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнесадминистрация, специалист по маркетинг.
Бисер Драгов Белев, специалност: счетоводство и контрол.
Блага Димитрова Димитрова, специалност:
застраховане и социално дело, счетоводство и
контрол.
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Богданка Луканова Иванова, специалност:
управление на бизнеса.
Божидар Николов Данчев, специалност: международни икономически отношения, двигатели
с вътрешно горене.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова, специалност: икономика на кооперациите, счетоводство на нефинасовите предприятия – счетоводен
мениджмънт в кооперациите, икономика на
търговията.
Бойко Младенов Доленск и, специа лност:
счетоводство и контрол, информатика.
Борис Асенов К арабел ьов, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Божидар Георгиев Кънев, специалност: счетоводна отчетност, бизнес-мениджмънт, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи.
Божидар Стоянов Му чаков, специалност:
икономика и организация на труда, организация
и методология на счетоводната дейност.
Борислав Василев Георгиев, специалност:
счетоводна отчетност, eксперт проверител на
измами, съдебно-счетоводен експерт.
Борислав Димитров Божинов, специалност:
публична администрация – данъчна администрация, оценител на недвижими имоти, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски, специалност: статистика, достъп до класифицирана информация.
Боряна Александрова Добрева, специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, достъп до класифицирана информация.
Боряна Стоянова Маринова, специалност:
стопанско управление, eксперт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, вътрешен
одит на системи по качество.
Боянка Рангелова Георгиева, специалност:
икономика и управление на селското стопанство
счетоводство, финанси и контрол.
Ва лентин Емилов А нгелов, специа лност:
счетоводство и контрол.
Валентин Генчев Гетов, специалност: управление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров, специалност:
икономика и управление в транспорта, специализация: международен транспорт.
Валентина Василева Василева, специалност:
счетоводство и контрол, организация и технология на счет. в нефинансовите предприятия.
Валентина Иванова Боянова, специалност:
икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов, специалност: икономика
на търговията, валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Райков Ботев, специалност: управление и планиране на народното стопанство, мениджмънт, вътрешен одитор в публичния сектор.
Валери Христов Христов, специалност: организация на производството и управлението
в транспорта.
Ваня Великова Григорова, специалност: счетоводство и контрол.
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Ваня Димитрова Петрова, специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство и контрол, МИО, право, оценка на права
на интелектуална и индустриална собственост,
оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, достъп до класифицирана
информация.
Ваня Иванова Николова, специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Радославова Рачева, специалност: счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев, специалност:
външна търговия.
Васил Иванов Вутов, специалност: публична
админист раци я – у правление на европейск и
проекти, застрахователно дело.
Вяра Петрова Кукова, специалност: финанси,
регистриран одитор.
Васи л М ла денов Георг иев, спец иа л нос т:
икономика и организация на МТС, достъп до
класифицирана информация.
Васил Тодоров Петров, специалност: планиране, МСС, одитор на системи за управление
на качеството, оценител на земеделски земи,
машини и съоръжения.
Василка Божилова Веселинова, специалност:
икономика, планиране и отчетност на търговията
и МТС, търговия – средно образование.
Василка Борисова Анастасова, специалност:
икономика на промишлеността.
Васко Крумов Ефремов, специалност: счетоводна отчетност.
Велин Кънчев Филипов, специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Величка Генчева Тодорова, специа лност:
планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Велка Георгиева Христова, специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Венелин Борисов Томов, специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венета Благоева Костадинова, специалност:
машинна обработка на икономическата информация.
Венета Иванова Христова, специалност: финанси и кредит.
Венцислав Димитров Божков, специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление.
Венцислав Димитров Коцев, специалност:
икономика на ту ризма, предприемачество и
мениджмънт в туризма.
Венцислав Николов Атанасов, специалност:
управление и икономика на АПП, оценител на
МПС, земеделски земи.
Вера Евтимова Профирова, специалност: машиностроителни технологии и производствена
техника, счетоводство и контрол, оценител на
машини и съоръжения, експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи.

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

Вера Николова Коларова, специалност: икономика и управление на търговията.
Весела С т оянова Маркова, спец иа лнос т:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Весел и н Д и м и т ров Я н ков, спец иа л нос т:
организация на производството и управление
в промишлеността, ръководител движение и
търговска експлоатация.
Веселина Георгиева Попова, специалност: икономика – бизнесадминистрация, счетоводство
и контрол, оценка на търговски предприятия,
оценка на инвестиционен проект.
Виктор Георгиев Сираков, специалност: икономика и управление на търговията.
Веселина Динкова Динкова, специалност:
счетоводство и контрол, външна търговия и
международно право, международни счетоводни
стандарти.
Веска Димит рова Спасова, специа лност:
икономика на промишлеността, международни
счетоводни стандарти.
Веска Стефанова Грънчарова, специалност:
счетоводна отчетност, удостоверение – чл. 17, т. 8
от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС, достъп
до класифицирана информация.
Виктория Младенова Митова, специалност:
финанси.
Вилма Кръстева Дичева, специалност: икономика и организация на труда.
Виолета Венелинова Георгиева, специалност:
счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Виолета Димитрова Младенова, специалност:
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифицирана информация.
Виолета Димитрова Панчева, специалност:
управление и икономика на АПП, eксперт-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Виолета Кирилова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол, счетоводство и одит в
нефинансовите предприятия, стопански и финансов контрол.
Виолета Николова Стоянова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова, специалност:
счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
счетоводство и контрол.
Влади Христов Чамов, специалност: икономическа педагогика.
Владимир Иванов Тинев, специалност: счетоводство и контрол.
Владимир Атанасов Буюклиев, специалност:
международни икономически отношения.
К.и.н. Владимир Иванов Шулев, специалност:
организация на производството и управление на
производствения процес, математика – математическо осигуряване, счетоводство и контрол,
съдебно-счетоводни експертизи, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, финансови активи и финансови институции.
Владимир Николаев Евтимов, специалност:
счетоводство и контрол, финансов контрол,
търговия, маркетингови проучвания.
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Владимира Петрова Сарандалиева, специалност: счетоводство и контрол.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова,
специалност: финанси.
Галина Цветкова Цакова-Денчева, специалност: икономика и организация на труда, счетоводство и контрол.
Галя Милчева Маринова, специалност: счетоводство и контрол.
Гана Александрова Богданова, специалност:
счетоводна отчетност, експерт по счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
оценител на инвестиционен проект.
Ганка Миткова Герасимова, специалност:
счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Георги Атанасов Атанасов, специалност: счетоводна отчетност, макроикономика – управление на човешките ресурси, съдебно-счетоводни
експертизи.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност: финанси и кредит, одит и контрол на
бюджетни организации.
Георги Костадинов Русев, специалност: счетоводство и контрол, стопански бизнес и мениджмънт; eлектронна техника и микроелектроника.
Георги Крумов Стоилов, специалност: икономика, организация и управление на селското
стопанство.
Георги Петров Захариев, специалност: икономика и управление на транспорта, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Петров Стоянов, специалност: икономика на промишлеността.
Георги Троцки Малев, специалност: икономика на сигурността и отбраната – финанси и
счетоводство на въоръжените сили, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите,
финансов ревизор, достъп до класифицирана
информация.
Гергана Велемирова Георгиева, специалност:
финанси и кредит, финансово право.
Гергина Максимова Атанасова, специалност:
планиране.
Грета Петрова Тотева, специалност: маркетинг и мениджмънт, достъп до класифицирана
информация.
Григор Димитров Григоров, специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова, специалност:
статистика, цени и ценообразуване, съдебносчетоводни експертизи, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, вътрешен контрол
и вътрешен одит, одит в общините.
Даниел Сергеев Илиев, специалност: счетоводство.
Даниела Богданова Гигова, специалност: икономика и мениджмънт, инженер по компютърни
системи, обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради.
Даниела Василева Джаджарова, специалност:
икономика, финанси и счетоводство.
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Даниела Иванова Пау нова, специа лност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Даниела И лиева Васи лева, спец иа лност:
икономика и организация на труда.
Даниела Илиева Колева, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
маркетинг и иновация, кариерен консултант,
педагог.
Даниела Митова Баева, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски
земи, права на интелектуална и индустриална
собственост и други фактически отношения, цели
държавни и общински предприятия.
Даниела Николова Грозданова, специалност:
икономика и управление в промишлеността,
оперативно управление в производствения процес
в промишлеността.
Даниела Христова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол.
Даня Николова Иванова, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова, специалност:
финанси, информационни технологии в банковото дело.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност: икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова, специалност:
счетоводство и контрол.
Десислава Сашова Николова, специалност:
счетоводство и контрол, агромениджмънт.
Диана Данчева Георгиева, специалност: икономика и организация на труда.
К.и.н. Диана Иванова Бобевска, специалност:
икономика и организация на селското стопанство.
Димитър Григоров Григоров, специалност:
икономика и организация на труда, съдебносчетоводни експертизи.
Димитър Георгиев Димитров, специалност:
аграрна икономика, eксперт-счетоводител/регистриран одитор.
Димитър Живков Живков, специалност: социално-икономическо планиране.
Димитър Карушков Димитров, специалност:
счетоводство и контрол.
Димит ър К ирилов Радонов, специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Димитрина Владимирова Крумова, специалност: икономика и отчетност на търговията и
промишлеността – средно образование, международни счетоводни стандарти.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност: счетоводна отчетност.
Д и м чо Ат а нас ов Б орис ов, спец иа л но с т:
финанси и кредит, икономика на транспорта,
автотехническа експертиза.
Дияна Иванова Стефанова-Евтимова, специалност: счетоводство и контрол, металургия
на черните метали, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Добринка Добромирова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов, специалност:
икономика на труда, достъп до класифицирана
информация.
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Доника Юлианова Георгиева, специалност:
счетоводство и контрол, аграрна икономика.
Донка Бончева Чешмеджиева, специалност:
счетоводство и контрол.
Доротея Максимова Бачева, специалност:
икономика на търговията.
Дъблина Стефанова Илиева, специалност:
счетоводна отчетност.
Дора Любенова Гърчева, специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Дора Петрова Марелова, специалност: счет овод на о т че т нос т, оцен и т ел на т ърг овск и
предприятия.
Евгения Георгиева Павлова, специалност:
икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Евгения Иванова Сматракалева, специалност:
счетоводство и контрол.
Евгения Николова Генова-Петрова, специалност: счетоводна отчетност.
Евгения Пенкова Коева, специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Елена Александровна Моллова, специалност:
счетоводство.
Елена Георгиева Павлова, специалност: счетоводство и контрол, маркетниг.
Елена Колева Йолашка Митова, специалност:
счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Елена Константиновна Асенова, специалност: планиране на промишлеността, международни счетоводни стандарти.
Елена Крумова Малинова, специалност: счетоводна отчетност.
Елена Петрова Иванова, специалност: икономика, планиране и отчетност на търговията
и МТС, специализация: счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
Елена Петрова Томова, специалност: счетоводство и контрол, международни икономически
отношения.
Елена Стефанова Георгиева, специалност:
икономика на промишлеността.
Елена Янкова Димитрова, специалност: счетоводствои контрол.
Елисавета Владова Асенова, специалност:
икономика и организация на труда, оценител
на търговски предприятия.
Елица Асенова Маркова, специалност: счетоводна отчетност, подготовка, разработка и
управление на проекти, финансирани от ЕС,
МСС, съдебно-счетоводни експертизи.
Елка Павлова Коцева, специалност: счетоводство и контрол.
Екатерина Йорданова Аргирова, специалност:
счетоводна отчетност, дипломиран одитор.
Емил Димитров Нейков, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Емил Димитров Симеонов, специалност:
икономика и управление на търговията, финанси
и счетоводство, право.
Емил Любенов Генов, специалност: социалноикономическо планиране.
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Д-р Емил Емилов Митов, специалност: стопанско управление – стратегическо управление.
Емил Трайков Стоянов, специалност: счетоводна отчетност.
Емилия Александрова Ганева, специалност:
счетоводство и контрол.
Емилия Бонева Стоянова, специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти,
оценка на търговски предприятия.
Емилия Георгиева Тодорова, специалност:
бизнесадминистрация.
Емилия Живкова Хаджиева, специалност:
икономика и управление на селското стопанство,
финанси и кредит – средно образование.
Емилия Стоянова Захариева, специалност:
счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Жанет Иванова Илиева, специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Жени Петкова Гаджалова, специалност: счетоводна отчетност, публична администрация.
Живка Янчева Баджакова, специалност: счетоводство и контрол.
Жулиета Страшимирова Господинова, специалност: икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Здравка Тимчева Ангелова Видолова, специалност: аграрна икономика, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Златка Танева Добрева, специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на
земеделск и земи, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Зорка Костадинова Георгиева, специалност:
счетоводна отчетност.
Зорница Николаева Иванова, специалност:
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими
имоти, оценител на машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова, специалност:
маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни
експертизи.
Ивайло Ва лентинов Динев, специа лност:
счетоводство и контрол.
И ва й ло И ва нов Дел и йск и, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, финансово-счетоводни
експертизи.
Ивайло Николов Бойчев, специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни
стандарти.
Ивайло Петков Узунов, специалност: счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.
Ивайло Симеонов Стоев, специалност: счетоводство и контрол.
Иван Борисов Вутов, специалност: икономика
на труда, санитарен инспектор.
Иван Владимиров Лазаров, специа лност:
счетоводство и контрол.
Иван Димитров Петров, специалност: икономика на труда и социално дело.
Иван Емилов Милев, специалност: маркетинг,
съдебно-счетоводни експертизи.
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Иван Младенов Младенов, специалност: счетоводна отчетност.
Иван Петров Йонов, специалност: счетоводна
отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков, специалност: счетоводна
отчетност, икономика, организация и управление
на промишленото производство.
Иван Христов Узунов, специалност: финанси
и кредит, специалност: счетоводство на селското и горското стопанство, специализация:
мениджмънт и маркетинг на малка фирма и
средно предприятие, достъп до класифицирана
информация.
Иво Любомиров Димов, специалност: финанси, оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки, специалност: счетоводство и контрол.
Илия Стефанов Алексиев, специалност: народностопанско планиране.
Или яна Пет рова Тодорова, специа лност:
стопанско управление.
Илка Нецова Георгиева, специалност: счетоводство и контрол.
Ирена Васи лева Ц вет кова, спец иа л нос т:
финанаси.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова,
специалност: социално-икономическо планиране, обществени поръчки, счетоводна и данъчна
уредба.
Ирина Стефанова Спасова, специаност: счетоводство и контрол.
Ирина Тодорова Илиева, специалност: счетоводство и контрол.
Искра Асенова Айвазова, специалност: икономика и организация на селското стопанство,
основи на мениджмънта.
Искра Драганова Върбанова-Цанова, специалност: планиране, МНТВО на фирмите, оценител
на търговски предприятия и вземания, машини
и съоръжения, финансови активи и финансови
институции, права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения,
недвижими имоти.
Йоана Тодорова Коновска, специалност: счетоводство и контрол.
Йорданка Костадинова Александрова, специалност: маркетинг, счетоводство и контрол – информационни технологии в счетоводството и
одита в нефинанасовите предприятия.
Йорданка Павлова Лазарова, специалност:
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка Стефанова Панайотова, специалност: статистика.
Йорданка Стойнева Канова, специалност:
икономика и организация на МТС, фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Камен Иванов Станков, специалност: икономика и управление на индустрията, оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Катерина Атанасова Михова, специалност:
икономика на вътрешната търговия, горско стопанство, достъп до класифицирана информация.
Катерина Георгиева Захариева, специалност:
счетоводство и контрол.
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Катя Спасова Иванова, специалност: счетоводна отчетност.
Констанца Иванова А лександрова, специалност: финанси и кредит, държавен финансов
контрол.
Костадин Георгиев Грънчаров, специалност:
организация на производство и управление в
промишлеността.
Красимир Манолов Петров, специалност:
счетоводна отчетност.
Красимира Методиева Коцева, специалност:
икономика на т ъргови ята и промишленост
та – средно икономическо.
Красимира Славчева Тодорова, специалност:
финанси.
Красимира Цветкова Горянова, специалност:
икономика и организация на труда.
Крум Янков Николов, специалност: счетоводство и контрол, международни икономически
отношения и митническа политика.
Кънчо Аркадиев Николов, специалност: организация на производството и управление в
промишлеността.
Лазарина Николова Койчева, специалност:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
Лидия Ангелова Занова, специалност: икономика на транспорта, финанси и счетоводство,
финансов мениджмънт на фирмата.
Лидия Богомилова Пешева, специалност:
счетоводство и контрол.
Лидия Георгиева Савкова, специалност: икономика, счетоводна отчетност.
Лидия Петрова Лазарова-Атева, специалност:
счетоводна отчетност, МСС, международни стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
Лилия Василева Иванова, специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Маринова Трифонова, специалност:
икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова, специалност: икономика и отчетност на търговията и промишлеността, данъци и данъчно облагане на фирми и
физически лица.
Лилия Фидосова Томова, специалност: счетоводство и контрол.
Лил яна Георгиева Станева, специа лност:
ИОМТС, научна организация на производството,
труда и управлението в промишлеността; данъци
и данъчно облагане на фирми и физически лица.
Лиляна Димитрова Пенева, специалност:
икономика на труда, финанси и счетоводство.
Лиляна Савова Доленска, специалност: счетоводство и контрол, междунардни счетоводни
стандарти.
Лозан Кирилов Дойчев, специалност: статистика.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова, специалност: счетоводство и контрол, мениджмънт и
маркетинг, оценител на недвижими имоти, на
машини и съоръжения.
Лъчезар Асенов Лазаров, специалност: управление на териториалните системи, счетоводство
и контрол.
Любка Огнянова Иванова, специалност: икономика на кооперациите, финанси, регистриран
одитор.
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Любомир Аспарухов Иванов, специалност:
счетоводство и контрол – организация и технология на счетоводството в нефинансовите
предприятия.
Любомир Бонов Бонев, специалност: социално-икономическо планиране, оценител на
недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Илиев Полинчев, специалност:
счет овод на о т чет нос т, д и п лом и ра н од и т ор,
независим финансов одит по международните
счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти.
Любомир Константинов Васев, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, маркетинг и мениджмънт.
Любомир Цветков Йотов, специалност: международни икономически отношения, съдебносчетоводни експертизи.
Людмила Недялкова Колева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Малинка Атанасова Димитрова, специалност:
икономика на промишлеността, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Маргарита Евгениева Ранчинска, специалност:
счетоводство и контрол.
Маргарита Методиева Георгиева, специалност:
счетоводна отчетност.
Маргарита Петкова Динкова, специалност:
финанси и кредит.
Маргарита Петрова Апостолова, специалност:
финанси и кредит, достъп до класифицирана
информация.
Мариана Георгиева Шебова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Мариана Господинова Едрева, специалност:
счетоводство и контрол, макроикономика, управление на човешките ресурси.
Мариана Димова Ангелова, специалност: икономическа педагогика, оценител на недвижими
имоти, съдебно-счетоводни и финанасово-ценови
експертизи; експерт-оценител на оригинали,
фалшификати, реплики, копия и интерпретации
на предмети от метална оценка на бижута и
скъпоценни камъни, оценител на цели предприятия, финансови институции; недвижими
имоти, машини и съоръжения и други активи;
недвижими имоти и земеделски земи, достъп до
класифицирана информация.
Мариана Трендафилова Николова, специалност: икономика и организация на селското
стопанство, научна организация и заплащане
на труда.
Мариела Йончева Финкова, специалност:
счетоводство и контрол, индустриален мениджмънт – маркетинг.
Мариета Р у менова Най денова-Георгиева,
специалност: счетоводство и контрол, експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Марко Петров Терзийски, специалност: счетоводна отчетност.
Марийка Спасенова Лилова, специалност:
счетоводна отчетност.
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Марийка Тодорова Николова, специалност:
народностопанско планиране.
Марина Иванова Георгиева, специалност:
финанси и кредит.
Маринела Христова Ангелова, специалност:
счетоводство и контрол, eксперт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова, специалност: икономика и управление на промишленост
та, интелектуална собственост, право.
Мария Бонева Петкова, специалност: икономика и управление на транспорта, публична
администрация.
Мария Георгиева Малева, специалност: икономика и организация на труда.
Мария Иванова Чочева-Тончева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Мария Лозанова Симеонова, специалност:
икономика и управление на търговията.
Мария Кирилова Костова, специалност: социално-икономическо планиране.
Мария Манолова Балджиева, специалност:
финанси и кредит, застрахователен мениджмънт,
вътрешен одитор в публичния сектор.
Мария Николаева Иванова, специалност:
стопански и финансов контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Петрова Колева, специалност: финанси
и кредит, право.
Мария Райкова Райкова, специалност: счетоводство и контрол, здравен мениджмънт, химия.
Мария Христова Димитрова, специалност:
финанси и кредит, финанси и управление на
фирмите, управление и счетоводство на малката
фирма.
Мая Ангелова Петрова, специалност: финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен
консултант.
Мая Тодорова Димитрова, специалност: управление на промишлеността, банков мениджмънт,
счетоводство на промишленост та, вътрешен
одитор и мениджър на системи за управление.
Меглена Петрова Желенска, специалност:
маркетинг и мениджмънт, специалност: счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев, специалност: икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова, специалност:
счетоводство и контрол, независим финансов
одит, достъп до класифицирана информация.
Милен Бончев Стоев, специлност: икономика и организация на труда, съдбено-счетоводни
експетизи.
Милен Димитров Николов, специалност: счетоводство и контрол, организация и управление
на бизнеса.
Милена Димова Рашева, специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление
на индустрията.
Милена Милчева Петканова, специалност:
финанси, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Милена Светломирова Миткова, специалност:
счетоводство и контрол.
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Милвена Асенова Стоичкова, специалност:
счетоводство и контрол.
Милита Йорданова Христова, специалност:
управление и планиране, дипломиран одитор,
eксперт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова, специалност: икономика и управление на търговията, оценител
на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева, специалност: финанси и кредит, eксперт-счетоводител, финансист.
Милко А вг устинов Павлов, специалност:
счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Милю Петков Герганов, специалност: счетоводна отчетност.
Мима Трифонова Неделчева, специалност:
финанси и кредит, управление и счетоводна
отчетност на фирмата, eксперт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мимоза Вутова Влъчкова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Мимоза Стоянова Миланова, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Мирослав Жеков Николов, специа лност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Надка Илиева Китанова, специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Наталия Петрова Каменова, специалност:
финанси и кредит, достъп до класифицирана
информация.
На деж да Коцова Тодорова, специа лност:
счетоводна отчетност.
Надежда Такова Лазарова, специалност: финанси и кредит.
Невена Радославова Калницка, специалност:
икономика на кооперациите – специалист съдебно-счетоводни експертизи.
Недка Иванова Петрова, специалност: икономика и управление на транспорта, автомобилен
транспорт.
Недко Йорданов Тодоров, специалност: управление на стопанските дейности в промишлеността, финанси и счетоводство.
Нед ялка Георгиева Йоцова, специалност:
икономика на промишлеността.
Нели Димитрова Малинова, специалност:
счетоводство и контрол.
Нели Желева Терзиева, специалност: стокознание.
Нели Иванова Дими т рова, спец иа лност:
икономика и организация на труда.
Нели Христова Владимирова, специалност:
икономика и управление на промишлеността.
Николай Атанасов Атанасов, специалност:
икономика и управление на транспорта, счетоводство и контрол.
Николай Георгиев Лазаров, специалност:
счетоводство и контрол.
Николай Жеков Милев, специалност: научна
организация на управленската дейност, оценител на земеделски земи и трайни насаждения,
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оборотни и дълготрайни материални активи,
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия.
Николай Маринов Лозенски, специалност:
икономика на промишлеността, вътрешен одитор
в публичния сектор.
Д-р Николай Николов Орешаров, специалност:
счетоводство и контрол, eксперт-счетоводител/
дипломиран одитор, оценител на т ърговск и
предприятия и вземания, финансов мениджмънт.
Н и ко л а й С т о я н о в Ж е л е н с к и , с п е ц и а л нос т: п ла н и ра не на народ но т о с т опа нс т во,
извършване на независим финансов одит по международните счетоводни и одиторски стандарти,
оценка на земеделски земи.
Николинка Стефанова Баракова, специалност:
финанси и кредит, оценка на цели държавни и
общински предприятия, международни счетоводни стандарти.
Нина Атанасова Зоичк ина, специа лност:
статистика.
Огнян Ганчев Ганев, специалност: финанаси,
инвестиционен консултант, брокер на ценни
книжа.
Огняна Христова Танева, специалност: счетоводна отчетност, обществени поръчки, международни счетоводни стандарти, данъчно законодателство и данъчно облагане, достъп до
класифицирана информация.
Пенка Александрова Делчева, специалност:
организация на производство и управление в
транспорта, оценка на недвижими имоти, оценител на оборотни и дълготрайни активи, достъп
до класифицирана информация.
Пенка Итова Желязкова, специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти.
Пенка Кирилова Стоянова, специалност: счетоводна отчетност, икономика и мениджмънт,
оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: счетоводство и контрол.
Петър Благоев Иванов, специалност: икономика и управление на търговията, банков
мениджмънт.
Петър Дренчев Каменов, специалност: финанси, икономика със специализация икономическа педагогика и психология.
Петър Илиев Иванов, специалност: икономика
на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Петър Николов Петров, специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност,
достъп до класифицирана информация.
Петър Панайотов Иванов, специалност: икономика и управление на търговията, бизнес в
туризма и общественото хранене.
Петър Станимиров Георгиев, специалност:
счетоводна отчетност.
Петър Христов Ковачев, специалност: финанси.
Петя Иванова Радева, специалност: ИОМТС.
Пламен Асенов Лазаров, специалност: счетоводство и контрол, валутна наличност и сделки
с ценни книжа, вътрешен контрол на валутните
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операции в търговските банки, условия на валутния режим в Република България, банкови
експертизи.
Пламен Иванов Антов, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
оценител на цели предпри яти я, недви ж ими
имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
П ламен Иванов Данаи лов, спец иа лност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Пламен Кимонов Илиев, специалност: счетоводство и контрол, право.
Победа Гечева Йонова, специалност: организация, машинна обработка, икономическа
информация.
Полина Димитрова Кавръкова, специалност:
счетоводство и контрол, синдик.
Радка Йорданова Бончева, специалност: икономика на промишлеността.
Радка Кирилова Василева, специалност: счетоводна отчетност.
Радка Ненова Николова, специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование,
финансово-счетоводни проблеми.
Радослав Атанасов Желязов, специалност:
търговия и маркетинг, стопанско управление.
Радост Александрова Димитрова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Райна Цветанова Кръстева, специалност: счетоводство и контрол, квалификация: управление
на административната дейност.
Ралица Веселинова Василев, специалност:
търговия и маркетинг, икономика на търговията.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице.
Рилка Стефанова Недялкова, специалност:
финанси и кредит.
Розалина Василева Колева, специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск,
валутни опции, международни разплащания,
извършвани от ТБ.
Росен Руменов Стоянов, специалност: финанси.
Росен Стоянов Костов, специалност: икономика, лицензиран оценител на недвижими имоти,
на машини и съоръжения, и на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева, специа лност:
счетоводна отчетност, стопанско управление,
оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Георгиева Асенова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Младенова, специалност:
икономика и организация на труда, икономика
на здравеопазването.
Росица Маринова Гергова, специалност: организация на производството и управление в промишлеността, ИОУ на културата, международни
счетоводни стандарти, национални счетоводни
стандарти за финансови отчети за МСП.
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Росица Петрова Мечкарова, специалност:
икономика на промишлеността.
Росица Симеонова Симеонова, специалност:
икономика и управление на индустрията, математика – числени методи и алгоритми.
Росица Станчева Томова, специалност: икономика и организация на труда.
Ру мен Дими т ров Любенов, специа лност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Емилов Василев, специалност: счетоводство и контрол.
Румен Михайлов Михайлов, специалност:
управление и икономика на АПК, управление и
организация на финансите, съдебно-счетоводни
експертизи.
Ру мен Цветанов Върбанов, специа лност:
икономика и организация на труда.
Румяна Александрова Георгиева, специалност:
икономика и управление в промишлеността.
Румяна Василева Цаканска, специалност:
счетоводство и контрол, здравен мениджмънт.
Р у м яна Верг и лова Начева, спец иа лност:
ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка
на електронноизчислителна техника.
Рум яна Любенова Ценкова, специалност:
икономика на труда.
Румяна Тодорова Дачева, специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността
и строителството – средно образование.
Румяна Христова Димитрова, специалност:
финанси и кредит.
Сашо Христов Николов, специалност: икономика и организация на селското стопанство,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, оценка на цели държавни и общински
предприятия, оценка на други активи (ново и
съвременно българско изкуство, нумизматика,
антик вариат, археологическ и паметници на
културата).
Светла Иванова Деянова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Стоянова Михайлова, специалност:
търговия (техникум), анализ на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане
на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Светла Цветанова Янева, специалност: счетоводна отчетност.
Светлана Балева Рошкева, специалност: финанси и кредит, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова , спец и а л но с т: с че т ов одс т в о и кон т р о л ,
международни счетоводни стандарти.
Светлана Методиева Величкова, специалност:
счетоводство и контрол, счетоводство и одит в
нефинансовите предприятия.
Светослава Радева Георгиева, специалност:
икономика и управление на търговията.
Силвия Борисова Богоева, специалност: счетоводство и контрол.
Силвия Николова Якимова, специалност:
счетоводство на нефинансовите предприятия,
счетоводен мениджмънт в търговските дружества,
здравен мениджмънт.
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Симеон Борисов Илиев, специалност: бизнес
администрация, съдебно-счетоводни експертизи.
Симка Милева Мачорска, специалност: икономика на вътрешната търговия, организация
и автоматизация на отчетността на фирмата.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: счетоводна отчетност.
Снеж ка К и ри лова И лиева, спец иа лнос т:
счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнесадминистрация, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Стамена Борисова Ненкова, специалност:
публична администрация, експрет-проверител
на измами.
С та н и м и р Я н ков Тодоров, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, оценка на машини и
съоръжения, оценка за недвижими имоти.
Снежана Борисова Илиева, специа лност:
счетоводство и контрол.
Снежана Петрова Гелева, съдебно-счетоводни
експертизи.
Снежана Тодорова Петрова, специалност:
счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова, специалност:
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Снеж ка К и ри лова И лиева, спец иа лнос т:
икономика – бизнесадминистрация, стопанско
управление, счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност:
счетоводство и контрол, финанси, право.
Стефка Христова Найденова, специалност:
управление и икономика на АПП.
Стоимен Иванов Петков, специалност: счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев, специалност: счетоводство и контрол.
С т ой чо С т оя нов Н и колов, спец иа л нос т:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
С т оя н Де л чев Гешев, с пец и а л но с т: н ародностопанско планиране, оценка на машини
и съоръжения.
Стоянка Георгиева Кленова, специалност:
счетоводна отчетност.
Стоянка Иванова Нетовска, специалност: счетоводство и контрол, икономика на търговията.
Стоянка Станкова Йорданова, специалност:
икономика на промишлеността.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност:
икономика на промишлеността.
Тамара Веселинова Гергова, специалност:
счетоводство и контрол.
Таня Велинова Божилова, специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева, специалност: маркетинг, счетоводство и контрол.
Татяна Здравкова Стоянова, специалност:
магистър по икономика, маркетолог, оценител
на държавни и общински предприятия, прео-
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бразувани или непреобразувани в търговски
дружества, и на оборотни и дълготрайни активи,
експерт по оценка и акредитация на лечебни
заведения за болнична помощ и диагностичноконсултативни центрове.
Татяна Кирилова Петрова, специалност: счетоводство и контрол.
Тамара Михайловна Стоилова, специалност:
икономика, организация и управление на селското стопанство.
Таня Петрова Георгиева, специалност: счетоводство и контрол, финанси, достъп до класифицирана информация.
Татяна Христова Димитрова, специалност:
иконом ика на п ром иш ленос т та, фина нсово
счетоводство, финансов контрол и одиторски
стандарти, търговско право.
К.м.н. Ташо Василев Ташев, специалност:
статистика, медицинска статистика, медицинска
информатика и здравен мениджмънт.
Теменужка Христова Караджова, специалност:
финанси и кредит.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова, специалност: икономическо планиране, икономическа журналистика, оценител на търговски
предприятия.
Тодорка Стоянова Нейчева, специалност:
планиране и прогнозиране на икономическите
системи.
Тошко Йорданов Георгиев, специалност: счетоводство и контрол.
Тошко Николов Поптолев, специалност: финанси и кредит, регистриран одитор – независим
финансов одит на финансови отчети.
Филка Славова Станимирова, специалност:
търговия и отчетност в търговията.
Христина Борисова Минева, специалност:
счетоводна отчетност.
Христина Иванова Стамова, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови
институции.
Христина Любенова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол, меж дународни счетоводни стандарти, достъп до класифицирана
информация.
Христина Петкова Староманова, специалност:
счетоводство и контрол.
Христо Илиев Чамов, специалност: счетоводна отчетност.
Христо Петров Христов, специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Цанка Павлова Харалампиева, специалност:
финанси, счетоводство и контрол.
Цвета Петрова Хаджиева, специалност: счетоводство и контрол.
Цветан Василев Григоров, специалност: счетоводство и контрол, финансов контрол.
Цветан Николов Лалев, специалност: икономика и управление на търговията.
Цветанка Иванова Цанкова-Томова, специалност: финанси, технология на каучука и
пластмасите, педагог.
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Цветана Любенова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол.
Цветанка Николова Николова, специалност:
икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование.
Цветелина Фидосова Недкова, специалност:
счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цена Георгиева Джагарова, специалност:
икономика на промишлеността, право.
Цонка Николова Гергова, специалност: финанси и кредит, оценител на финансови институции,
банков финансов анализ, вътрешен контрол.
Юлия Георгиева Кърчева, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Юлия Георгиева Янкова, специалност: счетоводство и контрол.
Юли я Страхилова Гъркова, специалност:
счетоводна отчетност.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност: икономика и управление на търговията.
Юлияна Красимирова Маврова, специалност:
счетоводство и контрол, eксперт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
оценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им.
Юлия Борисова Христова, специалност: финанси и кредит.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Юлия Славчева Маринова, специалност: икономика на кооперациите, счетоводство и контрол.
Юлка Георгиева Дянкова, специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Яна Стоянова Дешева, специалност: физика
и математика, счетоводство и контрол, банково
и бюджетно счетоводство.
Янка Жел язкова Демирева, специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
Янка Първанова Александрова, специалист:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Янка Паска лева Ча л ъкова, специа лност:
икономика на промишлеността, международни
счетоводни стандарти.
Янко Георгиев Янев, специалност: счетоводство и контрол, счетоводство на нефинансовите
предприятия, оценител на машини и съоръжения,
търговски предприятия и вземания, недвижими
имоти.
Ясен Петров Стефанов, специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одит в публичния
сектор, достъп до класифицирана информация.
Янка Тодорова Петрова, специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни
стандарти.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
А д риа н М и ха й лов Вел чев, спец иа л нос т:
счетоводна отчетност, оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Адриана Иванова Попова-Кръстева, специалност: финанси, одитор.

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

Антонина Стефанова Ангелова, специалност:
финанси.
Александрина Атанасова Пашова-Георгиева,
специалност: застраховане и социално дело,
финанси.
Александър Евлогиев Николов, специалност:
международни икономически отношения, специалност: автоматизация и комплексна механизация
на машиностроенето.
Александър Иванов Кюркчиев, специалност:
математика, специализация: статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и
промили върху цени и задължения.
Александър Симеонов Александров, специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
разработване на проекти по програми на ЕС.
Анастасия Тиколова Тодорова, специалност:
икономика на промишлеността.
Ангел Харизанов Ковачев, специалност: счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност:
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Анета Евгениева Янкова, специалност: управление и планиране на народното стопанство,
специализация: организация и технология на
държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови експертизи.
А нета Крумова Михайлова, специалност:
финанси и кредит.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева, специалност: планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност: счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
Анита Бориславова Асенова, специалност:
индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова, специалност: счетоводство и контрол – счетоводство и контрол на
нефинансовите предприятия, контрол и анализ
на фирмената дейност – финансово-ревизионен
и данъчен контрол.
Анна Иванова Петрова-Драгнева, специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, разработ
ване на проекти по програми на ЕС.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, специалност: финанси, данъчна и митническа администрация, оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Антоанета Йорданова Терзиева, специалност:
счетоводство и контрол, финанси на предприятията, eксперт по съдбено-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Антоанета Иванова Първанова, специалност:
маркетинг и мениджмънт, сертификат по обществени поръчки, достъп до класифицирана
информация.
Антоанета Николова Дръндова, специалност:
маркетинг и мениджмънт, мениджмънт на инте-
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лектуалната собственост, оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Антон Димитров Димов, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Антонина Стефанова Ангелова, специалност:
финанси.
А нтони я Димит рова Фака лийска, специалност: финанси и кредит, оценител на цели
държавни и общински предприятия, земеделски
земи, достъп до класифицирана информация.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансовоикономически ексепртизи, данъчни проблеми
и одит.
Атанас Петров Аргиров, специалност: икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Атанаска Маринова Джерманова, специалност: финанси и кредит, независим финансов
одит на финансови отчети съгл. МС за финансово
отчитане и МОС.
Беки Давид Ашер, специалност: организация
на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински
предприятия, на финансови институции.
Биляна Демирева Демирева, специалност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнесадминистрация, специалист по маркетинг.
Блага Димитрова Димитрова, специалност:
застраховане и социално дело, счетоводство и
контрол.
Богданка Луканова Иванова, специалност:
управление на бизнеса.
Божидар Георгиев Кънев, специалност: счетоводна отчетност, бизнесмениджмънт, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи.
Божидар Николов Данчев, специалност: международни икономически отношения, двигатели
с вътрешно горене.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова, специалност: икономика на кооперациите, счетоводство на нефинасовите предприятия – счетоводен
мениджмънт в кооперациите, икономика на
търговията.
Борис Асенов К арабел ьов, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Борислав Димитров Божинов, специалност:
публична администрация – данъчна администрация, оценител на недвижими имоти, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски, специалност: статистика, достъп до класифицирана информация.
Борислав Стефанов Арнаудов, специалност:
икономика и управление на транспорта.
Боян Василев Френкев, специалност: стопанско управление, специалност: маркетинг,
икономика на интелектуалната собственост.
Валентин Генчев Гетов, специалност: управление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Ва лентин Емилов А нгелов, специа лност:
счетоводство и контрол.
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Валентин Радославов Тодоров, специалност:
икономика и управление в транспорта, специализация: международен транспорт.
Валентина Иванова Боянова, специалност:
икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов, специалност: икономика
на търговията, валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Христов Христов, специалност: организация на производството и управлението
в транспорта.
Ваня Великова Григорова, специалност: счетоводство и контрол.
Ва н я Д и м и т рова Пе т рова, спец иа л нос т:
икономика и управление на търговията, международни икономически отношения, право,
оценител на права на интелектуална и и индустриална собственост, на цели държавни и
общински предприятия, достъп до класифицирана информация.
Ваня Радославова Рачева, специалност: счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев, специалност:
външна търговия.
Васил Иванов Вутов, специалност: публична
админист раци я – у правление на европейск и
проекти, застрахователно дело.
Борис Георгиев Петков, специалност: хидравлика и пневматика.
Василка Борисова Анастасова, специалност:
икономика на промишлеността.
Васко Крумов Ефремов, специалност: счетоводна отчетност.
Велин Кънчев Филипов, специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Величка Генчева Тодорова, специа лност:
планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Венелин Борисов Томов, специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венцислав Димитров Божков, специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление.
Вера Николова Коларова, специалност: икономика и управление на търговията, квалификация:
икономист-търговец.
Веселин Владиславов Василев, специалност:
финанси, банково дело, експлоатация и ремонт
на летателните апарати, основни положения на
стандаратизацията в ЕС, НАТО и Република
България, мениджмънт на военновъздушните
сили, оценител на машини и съоръжения, достъп
до класифицирана информация.
Веселин Димитров Янков, специалност: организация на производството и управлението
в промишлеността, ръководител движение и
търговска експлоатация.
Веселина Георгиева Попова, специалност: икономика – бизнесадминистрация, счетоводство и
контрол, оценка на търговски предприятия и на
инвестиционни проекти.
Виктория Младенова Митова, специалност:
финанси.
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Виктория Чавдарова Цекова, специалност:
стопанско управление.
Виолета Димитрова Младенова, специалност:
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова, специалност:
счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолетка Стоянова Стойкова, специалност:
счетоводство и контрол.
Владимир Иванов Владинов, специалност:
финансово-кредитно застрахователно дело, оценител на недвижими имоти.
Владимир Петков Георгиев, специалност:
икономика и организиция на труда.
Галина Бориславова Иванова, специалност:
психология, туризъм.
Галина Ефтимова Ганева, специалност: управление и планиране, експерт по счетоводни
и финансово-ценови експертизи, достъп до класифицирана информация.
Галина Цветкова Цакова-Денчева, специалност: икономика и организация на труда, счетоводство и контрол.
Гана Александрова Богданова, специалност:
счетоводна отчетност, експерт по счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
оценител на инвестиционен проект.
Ганка Миткова Герасимова, специалност:
счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Георги Ганов Иванов, специалност: икономика
и организация на вътрешната търговия, финанси
на предприятията, международни икономически
отношения.
Георги Димитров Политов, специалност: управление и планиране на народното стопанство,
бизнесадминистрация, достъп до класифицирана
информация.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност: финанси и кредит, одит и контрол на
бюджетни организации.
Георги Николов Календеров, специалност:
маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Захариев, специалност: икономика и управление на транспорта, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Троцки Малев, специалност: икономика на сигурността и отбраната – финанси и
счетоводство на въоръжените сили, финансовосчетоводна и правна дейност на фирмите, достъп
до класифицирана информация.
Гергана Велемирова Георгиева, специалност:
финанси и кредит, финансово право.
Гергина Максимова Атанасова, специалност:
планиране.
Григор Димитров Григоров, специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова, специалност:
статистика, цени и ценообразуване, съдебно-
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счетоводни експертизи, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, вътрешен контрол
и вътрешен одит, одит в общините.
Давид Драгомиров Грозданов, специалност:
икономика на кооперациите, счетоводство и
контрол; счетоводство на предприятието.
Даниела Василева Джаджарова, специалност:
икономика, финанси и счетоводство.
Даниела Николова Грозданова, специалност:
икономика и управление в промишлеността,
оперативно управление в производствения процес
в промишлеността.
Даня Николова Иванова, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова, специалност:
финанси, информационни технологии в банковото дело.
Деляна Георгиева Ковачева-Нейкова, специалност: управление на териториални системи,
право, международно икономическо сътрудничество, оценител на оборотни и дълготрайни
активи, на недвижими имоти.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност: икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова, специалност:
счетоводство и контрол.
Димитрина Милчова Димитрова, специалност: управление и планиране на народното
стопанство, финанси на териториалните единици.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност: счетоводна отчетност.
Димитър Григоров Григоров, специалност:
икономика и организация на труда, съдебносчетоводни експертизи.
Димитър Живков Живков, специалност: социално-икономическо планиране.
Димитър Здравчев Димитров, специалност:
икономика и организация на труда, банково
кредитиране.
Димит ър К ирилов Радонов, специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Димитър Тонов Нейков, специалност: стопанска логистика, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Д и м чо Ат а нас ов Б орис ов, спец иа л но с т:
финанси и кредит, икономика на транспорта,
автотехническа експертиза.
Добринка Добромирова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов, специалност:
икономика на труда, достъп до класифицирана
информация.
Доника Юлианова Георгиева, специалност:
счетоводство и контрол, аграрна икономика.
Дора Любенова Гърчева, специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Ева Александрова Златарева, специалност:
финансово-кредитно и застрахователно дело.
Евгения Иванова Сматракалева, специалност:
счетоводство и контрол.
Екатерина Йорданова Аргирова, специалност:
счетоводна отчетност, дипломиран одитор.
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Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска,
специалност: икономика на външната търговия,
достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Павлова, специалност: счетоводство и контрол, маркетниг.
Елена Йорданова Митева, специалност: маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни
и финансово -ценови експер т изи, оценка на
недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Елена Петрова Иванова, специалност: икономика, планиране и отчетност на търговията
и МТС, специализация: счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
Елиза Калчева Иванова, специалност: икономика на недвижимата собственост, хидротехническо строителство, оценител на недвижими
имоти, достъп до класифицирана информация.
Елица Асенова Маркова, специалност: счетоводна отчетност, подготовка, разработка и
управление на проекти, финансирани от ЕС,
МСС, съдебно-счетоводни експертизи.
Елисавета Владова Асенова, специалност:
икономика и организация на труда, оценител
на търговски предприятия.
Емил Върбанов Томов, специалност: организация на производство и управление в промишлеността.
Емил Димитров Симеонов, специалност:
икономика и управление на търговията, финанси
и счетоводство, право.
Д-р Емил Емилов Митов, специалност: стопанско управление – стратегическо управление.
Емил Любенов Генов, специалност: социалноикономическо планиране.
Емилия Александрова Ганева, специалност:
счетоводство и контрол.
Емилия Бонева Стоянова, специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти,
оценка на търговски предприятия.
Емилия Стоянова Захариева, специалност:
счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Жени Петкова Гаджалова, специалност: счетоводна отчетност, публична администрация.
Жоро Светославов Николов, специалност:
маркетинг и мениджмънт, оценител на инвестиционен проект, цели държавни и общински
предприятия.
Жулиета Страшимирова Господинова, специалност: икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Здравка Тимчева Ангелова-Видолова, специалност: аграрна икономика, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Златка Танева Добрева, специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на
земеделск и земи, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Зорка Костадинова Георгиева, специалност:
счетоводна отчетност.
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Зорница Николаева Иванова, специалност:
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова, специалност:
маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни
експертизи.
Ива Спасова Вълкова, специалност: икономика и управление на селското стопанство, оценител на цели държавни и общински дружества,
недвижими имоти.
Иван Владимиров Лазаров, специа лност:
счетоводство и контрол.
Иванка Христова Ценова, специалност: счетоводство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев, специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни
стандарти.
Ивайло Василев Стоянов, специалност: финанси, стопанско управление и администрация.
Ивайло Ва лентинов Динев, специа лност:
счетоводство и контрол.
Ивайло Петков Узунов, специалност: счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.
Иван Борисов Вутов, специалност: икономика
на труда, санитарен инспектор.
Иван Вълчев Иванов, специалност: финанси,
съобщителна и осигурителна техника и системи,
оценител на земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, машини
и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи,
банково дело.
Иван Георгиев Арнаутски, специалност: машинна обработка.
Иван Димитров Петров, специалност: икономика на труда и социално дело.
Д-р Иван Драгов Тренчев, специалност: финанси – банково дело, математика, информатика,
достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Йонов, специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния
сектор, достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков, специалност: счетоводна отчетност, икономика, организация и
управление на промишленото производство.
Иван Христов Узунов, специалност: финанси
и кредит, специалност: счетоводство на селското и горското стопанство, специализация:
мениджмънт и маркетинг на малка фирма и
средно предприятие, достъп до класифицирана
информация.
И ва на М и н чева Хрис т ова, спец иа л нос т:
икономика и управление на промишлеността,
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на земеделски земи.
Иван Младенов Младенов, специалност: счетоводна отчетност.
Иванка Костадинова Мишева, специалност:
финанси и кредит, eксперт по финансово-счетоводни проблеми.
Иванка Любенова Радулова, специалност:
икономика – бизнесадминистрация.
Иванка Николова Кьосовска, специалност:
народностопанско планиране, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, земеделски земи и
трайни насаждения.
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Иво Любомиров Димов, специалност: финанси, оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки, специалност: счетоводство и контрол.
Илина Иванова Савчева, специалност: икономика на сигурността и отбраната, инженерхимик, фелдшер.
Илия Стефанов Алексиев, специалност: народностопанско планиране.
Илка Нецова Георгиева, специалност: счетоводство и контрол.
Илонна Тодорова Богданова-Георгиева, специалност: икономика и организация на труда,
пенсии.
Ирена Васи лева Ц вет кова, спец иа л нос т:
финанаси.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова,
специалност: социално-икономическо планиране, обществени поръчки, счетоводна и данъчна
уредба.
Ирина Станкова Стоилова, специа лност:
финанси и кредит, оценител на машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания,
придобита правосопособност като брокер.
Ирина Тодорова Илиева, специалност: счетоводство и контрол.
Искра Асенова Айвазова, специалност: икономика и организация на селското стопанство,
основи на мениджмънта.
Искра Драганова Върбанова-Цанова, специалност: планиране, МНТВО на фирмите, оценител
на търговски предприятия и вземания, машини
и съоръжения, финансови активи и финансови
институции, права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения,
недвижими имоти.
Йонина Иванова Донова, специалност: публични финанси, квалификация: фирмено счетоводство, финансови отчети на предприятия и одит.
Йорданка Павлова Лазарова, специалност:
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка Стойнева Канова, специалност:
икономика и организация на МТС, фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Йосиф Красимиров Радулов, специалност:
маркетинг и мениджмънт.
Йосиф Михаил Арие, специалност: финанси
и кредит.
Катерина Атанасова Михова, специалност:
икономика на вътрешната търговия, горско стопанство, достъп до класифицирана информация.
Катя Евлогиева Еремиева-Лозанова, специал
ност: маркетинг и мениджмънт.
Кирил Борисов Георгиев, специалност: икономика на транспорта, оценител на търговски
предприятия и вземания, недвижими имоти.
Кирил Василев Будинов, специалност: маркетинг, технология на животинските хранителни
продукти, консервиране и обществено хранене.
Кирил Георгиев Петров, специалност: социално и застрахователно дело.
Красимир Манолов Петров, специалност:
счетоводна отчетност.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност:
счетоводна отчетност.
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Красимира Георгиева Костова, специалност:
счетоводство и контрол, одитор на системи за
управление на качеството.
Красимира Методиева Коцева, специалност:
икономика на т ъргови ята и промишленост
та – средно икономическо.
Красимира Цветкова Горянова, специалност:
икономика и организация на труда.
Кристена Илиева Божилова, специалност:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.
Констанца Иванова А лександрова, специалност: финанси и кредит, държавен финансов
контрол.
Костадин Златанов Костадинов, специалност:
финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Кънчо Аркадиев Николов, специалност: организация на производството и управление в
промишлеността.
Лилия Василева Иванова, специалност: счетоводство и контрол.
Любомир Бонов Бонев, специалност: социално-икономическо планиране, оценител на
недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Константинов Васев, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
международни икономически отношения, специалност: транспортно строителство – пътно
строителство, оценка на недви ж ими имоти,
търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов, специалност: международни икономически отношения, съдебносчетоводни експертизи.
Лидия Георгиева Савкова, специалност: икономика, счетоводна отчетност.
Лидия Петрова Лазарова-Атева, специалност:
счетоводна отчетност, МСС, международни стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
Лилия Маринова Трифонова, специалност:
икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова, специалност: икономика и отчетност на търговията и промишлеността, данъци и данъчно облагане на фирми и
физически лица.
Любка Стоилова Кочева, специалност: организация на производството и управление в
промишлеността.
Любомир Илиев Полинчев, специалност:
счет овод на о т че т нос т, д и п лом и ра н од и т ор,
независим финансов одит по международните
счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти.
Людмила Недялкова Колева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Малинка Атанасова Димитрова, специалност:
икономика на промишлеността, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Маргарита Евгениева Ранчинска, специалност:
счетоводство и контрол.
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Маргарита Методиева Георгиева, специалност:
счетоводна отчетност.
Маргарита Николова А наниева, специалност: икономика и организация на вътрешната
търговия.
Маргарита Ценова Костова, специалност:
икономика и управление на индустрията, оценка
на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти, финансови институции, права
на интелектуална и индустриална собственост.
Мариана Георгиева Шебова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Мариела Стоянова Стоянова, специалност:
финанси и кредит.
Мариета Р у менова Най денова-Георгиева,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на цели предприятия, дялове и акции от
капитала им.
Марийка Стефанова Цолачева, специалност:
интелектуална собственост, финанси и счетоводство, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова, специалност:
народностопанско планиране.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова, специалност: икономика и управление на промишленост
та, интелектуална собственост, право.
Мария Атанасова Макавеева, специалност:
икономика на транспорта.
Мария Жорова Лалева-Гуевска, специалност:
икономика и управление на селското стопанство,
оценител на недвижими имоти, на цели държавни
и общински предприятия.
Мария Иванова Чочева-Тончева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Мария Кирилова Костова, специалност: социално-икономическо планиране.
Мария Петрова Колева, специалност: финанси
и кредит, право.
Марко Петров Терзийски, специалност: счетоводна отчетност.
Мая Ангелова Петрова, специалност: финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен
консултант.
Мая Цветанова Василева, специалност: управление и планиране на народното стопанство,
оценител на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти.
Меглена Петрова Желенска, специалност:
маркетинг и мениджмънт, специалност: счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев, специалност: икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова, специалност:
счетоводство и контрол, независим финансов
одит, достъп до класифицирана информация.
Миглена Петкова Стамболиева, специалност:
международни икономически отношения, право,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност:
счетоводство и контрол.

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

Милена Димова Рашева, специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление
на индустрията.
Милита Йорданова Христова, специалност:
управление и планиране, дипломиран одитор,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова, специалност: икономика и управление на търговията, оценител
на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева, специалност: финанси и кредит, eксперт-счетоводител, финансист.
Милю Петков Герганов, специалност: счетоводна отчетност.
Мимоза Вутова Влъчкова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Мирослав Жеков Николов, специа лност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Минчо Василев Минчев, специалност: приложна математика, брокер на ценни книжа,
инвестиционен консултант.
Михаела Любомирова Йоргова, специалност:
икономика на промишлеността.
Момчил Георгиев Жеков, специалност: финанси.
Наталия Петрова Каменова, специалност:
финанси и кредит, достъп до класифицирана
информация.
На деж да Коцова Тодорова, специа лност:
счетоводна отчетност.
Надежда Такова Лазарова, специалност: финанси и кредит.
Недка Иванова Петрова, специалност: икономика и управление на транспорта, автомобилен
транспорт.
Недко Йорданов Тодоров, специалност: управление на стопанските дейности в промишлеността, финанси и счетоводство.
Нед ялка Георгиева Йоцова, специалност:
икономика на промишлеността.
Нели Христова Владимирова, специалност:
икономика и управление на промишлеността.
Николай Георгиев Цонев, специалност: икономика и управление на транспорта, оценка
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
търговски предприятия, финансови активи и
финансови институции, права на интелектуална
и индустриална собственост, земеделски земи и
подобренията върху тях.
Методи Петров Методиев, специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Недков Тодоров, специалност: икономика и управление на промишлеността.
Н и ко л а й С т о я н о в Ж е л е н с к и , с п е ц и а л нос т: п ла н и ра не на народ но т о с т опа нс т во,
извършване на независим финансов одит по международните счетоводни и одиторски стандарти,
оценка на земеделски земи.
Пенка Кирилова Стоянова, специалност: счетоводна отчетност, икономика и мениджмънт,
оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Петко Парашкевов Миков, специалност: социално и застрахователно дело.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: счетоводство и контрол.
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Петър Илиев Иванов, специалност: икономика
на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ,
квалификация: eлектроинженер.
Петър Николов Петров, специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност,
достъп до класифицирана информация.
Петър Панайотов Иванов, специалност: икономика и управление на търговията, бизнес в
туризма и общественото хранене.
Петър Христов Ковачев, специалност: финанси.
Пе т я В а с к о в а Х р и с т о в а , с п е ц и а л н о с т :
м е ж д у н а р од н и и ко н о м и ч е с к и о т н о ш е н и я ,
маркетинг.
Пламен Асенов Лазаров, специалност: счетоводство и контрол, валутна наличност и сделки
с ценни книжа, вътрешен контрол на валутните
операции в търговските банки, условия на валутния режим в Република България, банкови
експертизи.
Пламен Иванов Антов, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
оценител на цели предпри яти я, недви ж ими
имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
Пламен Кимонов Илиев, специалност: счетоводство и контрол, право.
П ламен С т ефа нов Ца нков, спец иа лнос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Победа Гечева Йонова, специалност: организация, машинна обработка, икономическа
информация.
Радка Йорданова Бончева, специалност: икономика на промишлеността.
Радка Ненова Николова, специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование,
финансово-счетоводни проблеми.
Радост Александрова Димитрова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Райна Цветанова Кръстева, специалност: счетоводство и контрол, квалификация: управление
на административната дейност.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност:
счетоводство и контрол.
Розалина Василева Колева, специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск,
валутни опции, международни разплащания,
извършвани от ТБ.
Ромео Илиев Згалевски, специалност: социално и застрахователно дело.
Росен Руменов Стоянов, специалност: финанси.
Росен Стоянов Костов, специалност: икономика, оценител на недвижими имоти, на машини
и съоръжения и на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева, специа лност:
счетоводна отчетност, стопанско управление,
оценител на търговски предприятия и вземания.
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Росица Владимирова Шонева, специалност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност.
Росица Георгиева Асенова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Младенова, специалност:
икономика и организация на труда, икономика
на здравеопазването.
Росица Станчева Томова, специалност: икономика и организация на труда.
Ру мен Дими т ров Любенов, специа лност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Димитров Цачев, специалност: икономика и организация на труда, оценител на
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия, достъп до класифицирана информация.
Ру мен Цветанов Върбанов, специа лност:
икономика и организация на труда.
Румяна Александрова Георгиева, специалност:
икономика и управление в промишлеността.
Доц. Румяна Любомирова Бресничка, специалност: организация на производството и
управление в промишленост та, оценител на
търговски марки и промишлени образци.
Ру м яна Пет рова Евтимова, специа лност:
финанси и кредит, счетоводство с програмен
продукт, оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Румяна Христова Димитрова, специалност:
финанси и кредит.
Р у м яна Верг и лова Начева, спец иа лност:
ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка
на електронноизчислителна техника.
Сашо Христов Николов, специалност: икономика и организация на селското стопанство,
оценка на недвижими имоти, земеделски земи,
цели държавни и общински предприятия, други
активи (ново и съвременно българско изкуство,
нумизматика, антиквариат, археологически паметници на културата).
Светла Иванова Деянова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Стоянова Михайлова, специалност:
търговия (техникум), анализ на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане
на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Светослава Радева Георгиева, специалност:
икономика и управление на търговията.
Силвия Николова Якимова, специалност:
счетоводство на нефинансовите предприятия,
счетоводен мениджмънт в търговските дружества,
здравен мениджмънт.
Симеон Ананиев Ананиев, специалност: икономика на транспортна фирма, счетоводство и
контрол, достъп до класифицирана информация.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Борисова Илиева, специа лност:
счетоводство и контрол.
Снежана Тодорова Петрова, специалност:
счетоводна отчетност.

ВЕСТНИК

БРОЙ 43

Снежанка Несторова Маркова, специалност:
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Снеж ка К и ри лова И лиева, спец иа лнос т:
икономика – бизнесадминистрация, стопанско
управление, счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Светлана Балева Рошкева, специалност: финанси и кредит, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Снеж ка К и ри лова И лиева, спец иа лнос т:
счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнесадминистрация, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
С та н и м и р Я н ков Тодоров, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, оценка на машини и
съоражения, оценка за недвижими имоти.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност:
счетоводство и контрол, финанси, право.
Стефан Иванов Мирински, специалност: прогнозиране и планиране, оценка на недвижими
имоти, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Стили ян Ру менов Христов, специа лност:
счетоводство и контрол.
Стоимен Иванов Петков, специалност: счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев, специалност: счетоводство и контрол.
С т ой чо С т оя нов Н и колов, спец иа л нос т:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
С т оя н Де л чев Гешев, с пец и а л но с т: н ародностопанско планиране, оценка на машини
и съоръжения.
Стоянка Иванова Нетовска, специалност: счетоводство и контрол, икономика на търговията.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност:
икономика на промишлеността.
Тамара Веселинова Гергова, специалност:
счетоводство и контрол.
Таня Велинова Божилова, специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева, специалност: маркетинг, счетоводство и контрол.
Татяна Здравкова Стоянова, специалност:
магистър по икономика, маркетолог, оценител на
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
експерт по оценка и акредитация на лечебни
заведения за болнична помощ и диагностичноконсултативни центрове.
Татяна Иванова Илева, специалност: икономика на промишлеността, оценител на търговски предприятия и вземания, разработване
и управление на проекти, финансирани от ЕС.
Таня Петрова Георгиева, специалност: счетоводство и контрол, финанси, достъп до класифицирана информация.
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Татяна Христова Димитрова, специалност:
иконом ика на п ром иш ленос т та, фина нсово
счетоводство, финансов контрол и одиторски
стандарти, търговско право.
Теменужка Стойнева Шаламанова, специалност: организация на производството и управлението в промишлеността.
Теменужка Христова Караджова, специалност:
финанси и кредит.
Тенчо Петков Стоев, специалност: икономическа информатика, национална сигурност и
отбрана, достъп до класифицирана информация.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов, специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова, специалност: икономическо планиране, икономическа журналистика, оценител на търговски
предприятия.
Тошко Николов Поптолев, специалност: финанси и кредит, регистриран одитор – независим
финансов одит на финансови отчети.
Филка Славова Станимирова, специалност:
търговия и отчетност в търговията.
Христина Иванова Стамова, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови
институции.
Христина Петкова Староманова, специалност:
счетоводство и контрол.
Христо Иванов Стоянов, специалност: техника
и технология на текстила и облеклото, специализация: финансов мениджмънт, оценка на
машини и съоръжения, сертификат – обучение
за автоексперти.
Христо Илиев Чамов, специалност: счетоводна отчетност.
Цвета Петрова Хаджиева, специалност: счетоводство и контрол.
Цветан Николов Лалев, специалност: икономика и управление на търговията.
Цветана Любенова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол.
Цветанка Василева Карабельова, специалност:
финанси, оценка на недвижими имоти.
Цонка Николова Гергова, специалност: финанси и кредит, оценител на финансови институции,
банков финансов анализ, вътрешен контрол.
Юлия Борисова Христова, специалност: финанси и кредит.
Юлия Ботева Каримова, специалност: международни икономически отношения, финанси.
Юлия Николова Борисова, специалност: счетоводство и контрол.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност: икономика и управление на търговията.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Юлка Георгиева Дянкова, специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Яна Сергеева Данаилова, специалност: международни икономически отношения, оценка на
недвижими имоти.
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Янка Жел язкова Демирева, специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
Янка Паска лева Ча л ъкова, специа лност:
икономика на промишлеността, международни
счетоводни стандарти.
Янка Първанова Александрова, специалист:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Ясен Петров Стефанов, специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одит в публичния
сектор, достъп до класифицирана информация.
Янка Тодорова Петрова, специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни
стандарти.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Александър Иванов Кюркчиев, специалност:
математика, специализация: статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и
промили върху цени и задължения.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност:
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Анета Евгениева Янкова, специалност: управ
ление и планиране на народното стопанство,
специализация: организация и технология на
държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност: счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
А нтони я Димит рова Фака лийска, специалност: финанси и кредит, оценител на цели
държавни и общински предприятия, земеделски
земи, достъп до класифицирана информация.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансовоикономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
Биляна Демирева Демирева, специалност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнесадминистрация, специалист по маркетинг.
Валентин Генчев Гетов, специалност: управ
ление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров, специалност:
икономика и управление в транспорта, международен транспорт.
Валери Ганчев Пелов, специалност: икономика
на търговията, валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Христов Христов, специалност: организация на производството и управлението
в транспорта.
Ваня Великова Григорова, специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова, специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство и контрол, МИО, право, оценка на права
на интелектуална и индустриална собственост,
цели държавни и общински предприятия, пре
образувани или непреобразувани в търговски дружества, достъп до класифицирана информация.
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Васил Иванов Вутов, специалност: публична
админист раци я – у правление на европейск и
проекти, застрахователно дело.
Васко Крумов Ефремов, специалност: счетоводна отчетност.
Величка Генчева Тодорова, специа лност:
планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Венелин Борисов Томов, специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Вера Николова Коларова, специалност: икономика и управление на търговията.
Веселин Димитров Янков, специалност: организация на производството и управлението
в промишлеността, ръководител движение и
търговска експлоатация.
Веселина Георгиева Попова, специалност: икономика – бизнесадминистрация, счетоводство
и контрол, оценка на търговски предприятия,
инвестиционен проект.
Виолета Димитрова Младенова, специалност:
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
счетоводство и контрол.
Владимир Петков Георгиев, специалност:
икономика и организиция на труда.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова,
специалност: финанси.
Гана Александрова Богданова, специалност:
счетоводна отчетност, експерт по счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
оценител на инвестиционен проект.
Георги Ганов Иванов, специалност: икономика
и организация на вътрешната търговия, финанси
на предприятията, международни икономически
отношения.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност:
финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни
организации.
Григор Димитров Григоров, специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Даня Николова Иванова, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова, специалност:
финанси, информационни технологии в банковото дело.
Диана Цветкова Христова, специалност: eлектронна техника ППМЕ, оценител на машини и
съоръжения.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност: икономика и управление на търговията.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност: счетоводна отчетност.
Димитър Живков Живков, специалност: социално-икономическо планиране.
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Димитър К ирилов Радонов, специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност: икономика на съобщенията.
Димитър Тодоров Милушев, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Дора Любенова Гърчева, специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска,
специалност: икономика на външната търговия,
достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Павлова, специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Йорданова Митева, специалност: маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни
и финансово -ценови експер т изи, оценка на
недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Елена Петрова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
Елисавета Владова Асенова, специалност:
икономика и организация на труда, оценител
на търговски предприятия.
Емил Върбанов Томов, специалност: организация на производство и управление в промишлеността.
Емилия Бонева Стоянова, специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти,
оценка на търговски предприятия.
Емилия Тодорова Милушева, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Жени Петкова Гаджалова, специалност: счетоводна отчетност, публична администрация.
Жулиета Страшимирова Господинова, специалност: икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Златка Танева Добрева, специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на
земеделск и земи, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Зорница Николаева Иванова, специалност:
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Ивайло Николов Бойчев, специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни
стандарти.
Иван Димитров Петров, специалност: икономика на труда и социално дело.
Иван Петров Йонов, специалност: счетоводна
отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков, специалност: счетоводна
отчетност, икономика, организация и управление
на промишленото производство.
Иван Христов Узунов, специалност: финанси
и кредит, специалност: счетоводство на селското и горското стопанство, специализация:
мениджмънт и маркетинг на малка фирма и
средно предприятие, достъп до класифицирана
информация.
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Илия Стефанов Алексиев, специалност: народностопанско планиране.
Илка Нецова Георгиева, специалност: счетоводство и контрол.
Искра Драганова Върбанова-Цанова, специалност: планиране, МНТВО на фирмите, оценител
на търговски предприятия и вземания, машини
и съоръжения, финансови активи и финансови
институции, права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения,
недвижими имоти.
Йорданка Павлова Лазарова, специалност:
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка Стойнева Канова, специалност:
икономика и организация на МТС, фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Методи Петров Методиев, специалност: икономика и управление на промишлеността.
Тоня Иванова Ташева, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Кирил Василев Будинов, специалност: маркетинг, технология на животинските хранителни
продукти, консервиране и обществено хранене.
Красимира Цветкова Горянова, специалност:
икономика и организация на труда.
Кристена Илиева Божилова, специалност:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.
Лазарина Николова Койчева, специалност:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
Лилия Василева Иванова, специалност: счетоводство и контрол.
Лиляна Петрова Райкова, специалност: икономика на промишлеността.
Любомир Константинов Васев, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
международни икономически отношения, специалност: транспортно строителство – пътно
строителство, оценка на недви ж ими имоти,
търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов, специалност: международни икономически отношения, съдебносчетоводни експертизи.
Людмила Недялкова Колева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Маргарита Петкова Динкова, специалност:
финанси и кредит.
Мариана Иванова Чапарова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Мариета Р у менова Най денова-Георг иева,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, цели
предприятия, дялове и акции от капитала им.
Марийка Тодорова Николова, специалност:
народностопанско планиране.
Мария Иванова Чочева-Тончева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
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Меглена Петрова Желенска, специалност:
маркетинг и мениджмънт, специалност: счетоводство и контрол.
Миглена Антонова Павлова, специалност:
счетоводство и контрол, независим финансов
одит, достъп до класифицирана информация.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност:
счетоводство и контрол.
Милена Димова Рашева, специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление
на индустрията.
Милита Йорданова Христова, специалност:
управление и планиране, дипломиран одитор,
eксперт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова, специалност: икономика и управление на търговията, оценител
на недвижими имоти.
Милю Петков Герганов, специалност: счетоводна отчетност.
Мирослав Жеков Николов, специа лност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Михаела Любомирова Йоргова, специалност:
икономика на промишлеността.
Наталия Петрова Каменова, специалност:
финанси и кредит, достъп до класифицирана
информация.
Нели Желева Терзиева, специалност: стокознание.
Методи Петров Методиев, специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Недков Тодоров, специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Желенски, специалност:
планиране на народното стопанство, извършване
на независим финансов одит по международните
счетоводни и одиторски стандарти, оценка на
земеделски земи.
Пенка Александрова Делчева, специалност:
организация на производство и управление в
транспорта, оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, достъп до класифицирана информация.
Петър Илиев Иванов, специалност: икономика
на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Петър Николов Петров, специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност,
достъп до класифицирана информация.
Петър Христов Ковачев, специалност: финанси.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: счетоводство и контрол.
Пламен Асенов Лазаров, специалност: счетоводство и контрол, валутна наличност и сделки
с ценни книжа, вътрешен контрол на валутните
операции в търговските банки, условия на валутния режим в Република България, банкови
експертизи.
Пламен Иванов Антов, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
оценител на цели предпри яти я, недви ж ими
имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
П ламен С т ефа нов Ца нков, спец иа лнос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
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Радко Иванов Чапаров, специалност: технологи я на мета лите, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията,
общественото хранене и транспорта, достъп до
класифицирана информация.
Росен Руменов Стоянов, специалност: финанси.
Росица Боянова Георгиева, специа лност:
счетоводна отчетност, стопанско управление,
оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Станчева Томова, специалност: икономика и организация на труда.
Ру мен Дими т ров Любенов, специа лност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Р у м яна Верг и лова Начева, спец иа лност:
ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка
на електронноизчислителна техника.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова,
специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Светослава Радева Георгиева, специалност:
икономика и управление на търговията.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Тодорова Петрова, специалност:
счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова, специалност:
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Снеж ка К и ри лова И л иева, спец иа л нос т:
икономика – бизнесадминистрация, стопанско
управление, счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Светла Иванова Деянова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Снеж ка К и ри лова И л иева, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнесадминистрация, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
С та н и м и р Я н ков Тодоров, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, оценка на машини и
съоръжения, оценка за недвижими имоти.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност:
счетоводство и контрол, финанси, право.
С т ой чо С т оя нов Н и колов, спец иа л нос т:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
С т оя н Де л чев Гешев, с пец и а л но с т: н ародностопанско планиране, оценка на машини
и съоръжения.
Таня Велинова Божилова, специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева, специалност: маркетинг, счетоводство и контрол.
Татяна Здравкова Стоянова, специалност:
магистър по икономика, маркетолог, оценител
на държавни и общински предприятия, преобра-
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зувани или непреобразувани в търговски дружества, оборотни и дълготрайни активи, оценка и
акредитация на лечебни заведения за болнична
помощ и диагностично-консултативни центрове.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов, специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Христо Иванов Стоянов, специалност: техника и технология на текстила и облеклото,
специализация: финансов мениджмънт, оценка
на машини и съоръжения, сертификат – обучение
за автоексперти.
Цвета Петрова Хаджиева, специалност: счетоводство и контрол.
Цветан Николов Лалев, специалност: икономика и управление на търговията.
Цветолюб Лазаров Павлов, специа лност:
радио- и телевизионна техника, специалност:
фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на
машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни
активи, сертификат: Европейски компютърен
сертификат – експерт, достъп до класифицирана
информация.
Цонка Николова Гергова, специалност: финанси и кредит, банков финансов анализ, вътрешен
контрол, оценител на финансови институции.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност: икономика и управление на търговията.
Юлка Георгиева Дянкова, специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Яна Стоянова Дешева, специалност: физика
и математика, счетоводство и контрол, банково
и бюджетно счетоводство.
Янка Първанова Александрова, специалист:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Янка Жел язкова Демирева, специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Аделина Иванова Михайлова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения.
Адриан Иванов Трънкаров, специалност: горско стопанство, стопанско управление; оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения, регистриран в публичния регистър за упражняване
на частна лесовъдска практика и за извършване
на дейности в горския фонд.
Адриана Николаева Джокова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти.
А лбена Георгиева Кръстева, специалност:
инженерна химия.
А лекса н д ре та Н и колаева Върба н човск а,
специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими
имоти.
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А лександър Василев Пенев, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Александър Велков Гоцев, специалност: топ
лотехника.
Александър Евлогиев Николов, специалност:
автоматизация и комплексна механизация на
машиностроенето, специалност: международни
икономически отношения.
Александър Желязков Костадинов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
артилерийско и инструментално разузнаване,
достъп до класифицирана информация.
К.т.н. Александър Кирилов Кънев, специалност: металургия на черни метали.
А лекси Атанасов Чи ликов, спец иа лност:
механично уредостроене, оценител на интелектуална и индустриална собственост, машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето, специалното производство, приборите и средствата
за автоматизация, електронната промишленост,
леката и тежката промишленост.
Анастас Русков Русков, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Анастасия Иванова Бошнакова, специалност:
архитектура, промишлено и гражданско строителство – конструкции, опазване на паметниците
на културата.
Анастасия Райкова Белопитова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Анастасия Славчева Костова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Анатоли Веселинов Петров, специалност: индустриален мениджмънт – инженер-мениджър,
управление на софтуерни активи, правоспособен
да извършва софтуерен одит на физически и
юридически лица.
Анатоли Евгениев Михайлов, специалност:
ел. централи и мрежи.
Ангел Димитров Илиев, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
недвижими имоти.
А нгел Йорданов Младенов, специа лност:
eлектроенергетика, автотехническа експертиза.
Ангел Кирилов Ангелов, специалност: автомобилни войски, транспортна техника и технология,
автоконтрольор.
Ангелина Димитрова Маринова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Андрей Страхилов Герасимов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
А нета Георгиева Каменова-Вапорд ж иева,
специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
Анета Добрева Зеринова, специалност: промишлена топлотехника, технология на заведения за обществено хранене, комунално-битово
обслужване и сгради за търговия.
А нета Иванова Йорданова, специа лност:
eлектроснабдяване и електорообзавеждане на
промишленосттта и транспорта, пълна проектантска правоспособност по част електрическа.
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Анна Василева Петрова, специалност: дървообработване и производство на мебели, инженердизайнер – производство на мебели.
Анна Здравкова Балевска, специалност: автоматизация на производството, оценител на
машини и съоръжения, недвижими имоти.
Антоанела Дончева Цукева, специалност:
промишлено строителство – конструкции, конструкции на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева,
специалност: технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини
и съоръжения, активи.
Антоанета Василева Христова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Иванова Донова, специалност:
земеустройство, технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ.
Антон Михайлов Михайлов, специалност: химическа технология на дървесината, икономика,
организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
Антони Вълков Запрянов, специалност: машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до
класифицирана информация.
Антония Господинова Чепилева, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Асен Драгомиров Стоянов, специалност: строителен инженер по конструкции на промишлени,
жилищни и обществени сгради.
Анушка Георгиева Момчилова, специалност:
промишлена топлотехника.
Апостол Йорданов Ангелов, специалност:
двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, металообработващата промишленост и
транспорта.
Атанас Георгиев Черпоков, специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Димитров Атанасов, специалност: изчислителна техника, автотехническа експертиза,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Атанас Димитров Филипов, специалност: ел.
централи и мрежи.
Атанас Илиев Желязков, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на цели
държавни и общински предприятия, на машини
и съоръжения.
Атанас Михайлов Орозов, специалност: земеустройство.
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Ахинора Димитрова Лазарова, специалност:
технология на машиностроенето, застрахователно и социално дело, ефективно управление на
промишленото предприятие.
Беатриче Еленкова Христова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Бисер Борисов Тодоров, специалност: топ
лоснабдяване, газоснабдяване и вентилация,
професионална компетентност в областта на
ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров, специа лност:
тех нологи я на машиност роенето, бизнесмениджмънт.
Б ож и дар Хрис т ов Дон чев, спец иа л нос т:
транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова, специалност: технология на машиностроенето и металорежещите машини, топлинен счетоводител.
Борис Георгиев Петков, специалност: хидрав
лика и пневматика.
Бойко Белчев Колев, специалност: уредостроене, оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев, специалност: технология и организация на жп транспорт, оценител
на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза.
Бойко Христов Панчев, специалност: архитектура.
Борис Борисов Стамболиев, специалност:
архитектура.
Борис Георгиев Петков, специалност: хидрав
лика и пневматика.
Борис Константинов Борисов, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Борис Любомиров Станчев, специалност:
архитектура.
Борислав Георгиев Попов, специалност: горско стопанство, квалификация: оценка на гори и
на земи в горския фонд, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Борислав Мла денов Савов, специа лност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Бранимир Светослав Костов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Валентин Лозанов Лозев, специалност: машинен инженер.
Ва лен т ин Рачев Симеонов, специа лност:
пътно строителство, достъп до класифицирана
информация.
Валентина Маринова Шишкова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител на земеделски земи, дейности по кадастъра.
Валентина Стефанова Николова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини и съоръжения,
достъп до класифицирана информация.
Валентина Стоянова Стоянова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Валентина Иванова Георгиева, специалност:
електрически машини и съоръжения.
Доц. д-р Валери Емилов Митков, специалност: металургия на черните метали, техника и
технология на взривните работи, МИО и ВИД.
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Валтер Евгениев Костадинов, специалност:
машинен инженер, патентопритежател и изобретател.
Валтер Николов Колев, специалност: летецпилот от БГА, летателна експлоатация на въздушния транспорт, международни икономически
отношения и външноикономическа дейност,
система за управление на безопасността на полетите, въздушно законодателство, методичен
курс за проверяващ летателен персонал, превоз
на опасни товари по въздуха.
Валя Стефанова Петрова, специалност: транспортно строителство, икономика на транспортна
фирма, пълна проектантска правоспособност по
части конструктивна, организация и изпълнение
на строителството, технически контрол по инвестиционни проекти.
Ваня Димитрова Велянова, специалност: технология на металите, патентно дело, оценител в
областта на изобретенията и полезните модели,
търговски марки и промишлени образци.
Ваньо Янков Николов, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
оценител на недвижими имоти.
Васил Андонов Веселинов, специалност: автотранспорт, трактори и кари – АТК.
Васил Николаев Николов, специалност: ел.
снабдяване на промишлени предприятия, оценител на машини и съоръжения, държавни и
общински предприятия.
Васил Николов Василев, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на земеделски земи и недвижими
имоти.
Васил Стефанов Михайлов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Васил Стоянов Керемидарски, специалност:
ел. централи и мрежи.
Васил Танев Стайков, специалност: радиоелектронна техника, системи за сигурност, комуникации и безопасност на бизнеса; криминалистика.
Василка Богданова Дамянова, специалност:
строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вася Иванова Германова, специалност: машинен инженер – хидравлични машини, патентно
дело, оценител на интелектуална и индустриална
собственост.
Велислава Лозанова Борисова-Тодорова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Велимир Евстатиев Златарев, специалност:
технология на металите.
Величка Георгиева Тименова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Венелин Ангелов Карапанджев, специалност:
eлектронна техника – полупроводникови и микроелектронни прибори, технически методи и
средства за защита на класифицираната информация при физическата є сигурност и сигурността
на АИС и мрежи.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Венцислав Ангелов Пейков, специалност:
ПГС – технология на строителството, оценител
на недвижими имоти.
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Венцеслав Михайлов Бобев, специалност:
мета л у рги я на черните мета ли и леярство,
валцуване на металите, новости в прокатното
производство.
Венцислав Кирилов Другански, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Вера Евтимова Профирова, специалност: машиностроителни технологии и производствена
техника, счетоводство и контрол, оценител на
машини и съоръжения, експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи.
Вера Маринова Ахмакова, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
правоспособност да извършва дейности по кадастъра, оценител на недвижими имоти, земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
оценка на въздействието върху околната среда,
оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на к улт у рата, пълна проектантска
правосопособност по част геодезическа.
Веселин Владиславов Василев, специалност:
финанси, банково дело, експлоатация и ремонт
на летателните апарати, основни положения на
стандаратизацията в ЕС, НАТО и Република
България, мениджмънт на военновъздушните
сили, оценител на машини и съоръжения, достъп
до класифицирана информация.
Веселин Валентинов Люцканов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веселин Георгиев Тенекеджиев, специалност:
машинен инженер.
Веска Бориславова Тодорова, специалност:
машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, оценка на машини и съоръжения,
недвижими имоти.
Виолета Върбанова Шентова, специалност:
механично уредостроене, специализация: металорежещи машини и технологични процеси
за студена обработка на металите, патентно
дело, оценка на интелектуална и индустриална
собственост.
Виолета Михайлова Гемкова, специалност:
промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Тенева, специалност: промишлена топлотехника, банков мениджмънт,
корпоративни финанси, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето,
международни финанси, финансов и кредитен
анализ, маркетинг и мениджмънт.
Владимир Василев Васев, специалност: ел.
снабдяване на промишлено предприятие.
Владимир Костов Господинов, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Владимир Маринов Маринов, специалност:
автоматика и телемеханика, eксперт-оценител
на МПС, оценител на машини и съоръжения.
Габриела Любомирова Семова-Колева, специалност: архитектура, консервация на исторически
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градове и сгради, икономика, организация и
счетоводство.
Галина Петкова Главчева, специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Га н к а Пе т кова К арачо ба нова-А вра мова,
специалност: хидромелиоративно строителство.
Георги Алексиев Бельов, специалност: промишлена топлотехника.
Георги Андонов Георгиев, специалност: хид
роенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георг и Асенов С т ои менов, спец иа л нос т:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Георги Борисов Генчев, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, финанси, право
способност по кадастъра; пълна проектантска
правоспособност по част геодезия; приложна
геодезия, вертикално планиране; трасировъчни проекти и планове, планове за регулация;
работа с тотална станция Leica, преддоговорно
обучение – застрахователен консултант, Сертификат по сертификационна схема ЕN 473 по
метод вихротоков; Сертификат за професионална
квалификация по безразрушителни методи за
контрол – визуално изпитване VТ – ниво І+ІІ в
съответствие със стандарти БДС EN 473 и ISO
9712, методи и подходи за оценяване на недвижими имоти и земеделски земи, нови европейски
стандарти за оценяване на недвижимите имоти.
Георги Борисов Таков, специалност: експлоатация на свързочната техника, достъп до
класифицирана информация.
Георги Василев Георгиев, специалност: машини и апарати за хранителната промишленост,
оценител на търговски предприятия, машини и
съоръжения, цели държавни и общински предприятия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Георги Димитров Грънчовски, специалност:
земеустройство, оценител на земеделски земи,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях, дейности
по кадастъра и имотния регистър.
Георги Костадинов Русев, специалност: eлектронна техника и микроелектроника, счетоводство и контрол, стопански бизнес и мениджмънт.
Георги Костадинов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, достъп до класифицирана информация.
Георги Маринов Маринов, специалност: техническите средства на ГСМ, оценка на машини
и съоръжения.
Ге о р г и Не й ч е в К а ц а р о в , с п е ц и а л н о с т :
ВиК – мрежи и съоръжения.
Георги Стоянов Джоргов, специалност: геодезия и картография.
Д-р Георги Сълев Сачански, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Даниела Янчева Анталавичева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Дарина Любомирова Гализова, специалност:
архитектура.
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Деница Константинова Русева-Георгиева,
специалност: водоснабдяване и канализация,
оценител на недвижими имоти, мрежи и съоръжения.
Деница Любомирова Дерменджиева, специалност: механична технология на дървесината.
Десислава Калушева Вълчева, специалност:
промишлено и гражданско строителство, здравословни и безопасни условия на труд, координатор
по безопасност и здраве в строителството.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева,
специалност: промишлено и граж данско строителство – конструкции, оценка на недвижими
имоти.
Детелин Петков Ганчев, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Деян Великов Попов, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, достъп до класифицирана информация.
Диана Цветкова Христова, специалност: eлектронна техника ППМЕ, оценител на машини и
съоръжения.
Дико Георгиев Антонов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност да извършва дейности по кадастъра,
оценител на недвижими имоти.
Диляна Любомирова Вачковска, специалност:
топлинна и масообменна техника в химическата промишленост, пълна проектантска право
способност по части отопление, вентилация,
к лимат изац и я, х ла ди лна т ех ника, т оп ло - и
газоснабдяване, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, проектиране
на сградни газови инсталации.
Димитринка Борисова Милевска, специалност: технология на шевното производство.
Димитър Атанасов, специалност: топло- и
ядрена енергетика, машинен инженер с пълна проек тантска правоспособност по части
т оп лоснабд я ва не, о т оп лен ие, вен т и ла ц и я и
климатизация.
Димит ър Илиев Димит ров, специа лност:
машинен инженер по корабни двигатели и механизми.
Дими т ър Йорданов И лиев, спец иа лност:
технология на машиностроенето, притежател
на патенти за различни изобретения.
Димитринка Христова Симеонова, специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценител на недвижими имоти.
Димитър Георгиев Симеонов, специалност:
промишлена топлотехника.
Димитър Димитров Антонов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Димитър Маламов Хабов, специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане на промишленост
та, на транспорта, достъп до класифицирана
информация.
Димитър Николов Бузяков, специалност: промишлено и гражданско строителство, организация
на производството и управление в строителството,
оценител на машини и съоръжения, на недвижими
имоти, достъп до класифицирана информация.
Димитър Николов Николов, специалност:
разработка на полезни изкопаеми, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
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Д и м и т ър Пе ев Д и м и т р ов, спец иа л но с т:
танкови войски – технически, КЩ, инженерно-техническа, АБТТ, оценител на електро- и
радиооборудване, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Димитър Петров Петев, специалност: радиои телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев, специалност: технология на машиностроене, оценка на машини
и съоръжения.
Димчо Славев Пиралков, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Д-р Добрин Маринов Диков, специалност:
радиотехника и телевизионна техника, достъп
до класифицирана информация, автоматизирани системи за обработка на информация и
управление.
Добрина Стефанова Ченева, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Донета Божкова Божкова, специалност: промишлено и гражданско строителство, фирмено
счетоводство, оценител на недвижими имоти,
ОВОС, стандартизация.
Донка Цветкова Генова, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Евгени Николов Настев, специалност: промишлена топлотехника.
Евгений Николаев Гацов, специалност: архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгения Кръстева Табова, специалност: автоматика и телемеханика, патентен специалист,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евгения Филипова Киселинова, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство, оценка на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Евдокия Кирилова Димитрова, специалност:
промишлена електротехника, програмист.
Екатерина Лулчева Терзиева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Елена Ботьова Христова, специалност: подвижен железопътен състав, оценка на машини
и съоръжения.
Елена Гьорева Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти.
Елеонора Емилова Вълева, специа лност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Ели Кирилова Симова, специалност: водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова, специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти.
Елисавета Георгиева Лазарова, специалност:
подемно-транспортни строителни машини и
системи, счетоводство.
Елияна Димитрова Христова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, оценител на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металорежещите
машини.
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Емил Асенов Стефанов, специалност: строителство и архитектура, оценка на недвижими
имоти.
Емил Георгиев Стоянов, специалност: подемно-транспортни строителни и минни машини.
Емил Любомиров Събев, специалност: строителство на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Емил Русев Русев, специалност: подемнотранспортни строителни и минни машини, автотехническа експертиза, оценител на машини и
съоръжения в сферата на подемно-транспортни,
строителни и минни машини и съоръжения.
Емил Тодоров Соколов, специалност: машини и апарарати за химическата и хранителната
промишленост.
Емилия Антова Петрова, специалност: общо
машиностроене и уредостроене, оценка на машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни
активи.
Емилия Георгиева Балканска-Василева, специалност: радиотехника.
Емилия Христова Точева, специалност: архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Жанета Георгиева Велкова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Жанета Томова Стоянчева, специа лност:
хидромелиоративно строителство.
Живко Димитров Желев, специалност: промишлена топлотехника, оценител на машини и
съоръжения.
Ж ивко Здравков Мартинов, специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, достъп до класифицирана информация.
Зорка Николова Милева-Василева, специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане, патентно
дело, достъп до класифицирана информация.
Ива Дамянова Урумова, специалност: промишлена топлотехника.
Ивайло Николов Димитров, специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра, достъп до класифицирана информация.
Иван Андонов Шестаков, специалност: горско
стопанство.
Доц. д-р Иван Атанасов Коларов, специалност:
подемно-транспортни и строителни машини и
системи.
Иван Атанасов Тодоров, специалност: технология и организация на автомобилния транспорт.
Иван Иванов Гешев, специалност: слаботокова
ел. промишленост и експлоатация.
Иван Кирилов Янакиев, специалност: ел.
машини и апарати.
Иван Йорданов Иванов, специалност: геодезия.
Ст.н.с. ІІ ст. Иван Коев Митев, специалност:
технология на машиностроенето.
Иван Младенов Илиев, специалност: технология на минното производство, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
автотехническа експертиза.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

Иван Николов Гарчев, специалност: механична технология на дървесината.
Иван Николов Иванов, специалност: топлинна
и масообменна техника, патентно-лицензионна
дейност, интелектуална собственост, представител по индустриална собственост за изобретения
и полезни модели, марки, географски означения
и промишлен дизайн, оценител на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Иван Стойнов Кючуков, специалност: двигатели с вътршно горене, извършване на периодични
прегледи на ППС в пункт от ІІ категория.
Ст.н.с. Иван Стоянов Сивриев, специалност:
eлектроинженер, криминалистически анализ на
звукозапис (електролингвистичен анализ на звукозаписи), достъп до класифицирана информация.
Иванка Атанасова Цветкова, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Иванка Георгиева Саралиева, специалност:
комплексна механизация и поточни линии, стопански мениджмънт, оценител на недвижими
имоти, права на интелектуална и индустриална
собственост.
Иванка Димитрова Коемджиева-Господинова, специалност: тополоенергетика и ядрена
енергетика, оценител на недвижими имоти,
обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Иванка Евлогиева Илиева, специалност: радиотехника, оценител на машини и съоръжения в
сферата на радиотехниката, електротехническата,
електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на
интелектуална собственост, недвижими имоти,
търговски предприятия.
Иванка Славчева Пакиданска, специалност:
текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Иглика Димитрова Христова, специалност:
промишлена топлотехника, пълна проектантска
правоспособност по части отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника,
технологична на предприятия за производство,
складиране и търговия с храни и лекарства,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, проектиране на газови
инсталации.
Игор Янков Янкулов, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Илия Петров Гюров, специалност: комуникационна техника и технологии.
Илия Радков Дръндов, специалност: топлинна
и масообменна техника.
Искра Василева Лозанова, специалност: озеленяване.
Искра Димитрова Пенкова, специалност:
архитектура.
Ирена Атанасова Шумкова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, право
способност да извършва дейности по кадастъра,
компютърна обработка на информацията.
Ирина Иванова Петкова, специалност: изчислителни машини и устройства, достъп до
класифицирана информация.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност: автоматизация на производството, организа-
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ция и планиране на инвестиционния процес, мениджър-предприемач; оценител на цели държавни
и общински предприятия, машини и съоръжения
в сферата на промишлеността, строителството
и енергетиката; пълномощник за система за
управление на качеството, одитор на система за
производствен контрол на строителни продукти.
Йоланда Петрова Недева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Ангелов Жотев, специалност: двигатели с вътрешно горене, земемерство – среден
техник, патентно и изобретателско дело.
Йордан Атанасов Шопов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти, инвестиционни проекти
в публичния сектор, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, правоспособност да извършва дейност по кадастъра,
оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов, специалност: хидромелиоративно строителство, право, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Йордан Донев Йорданов, специалност: транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев, специалност:
подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството,
машиностроителната и металообработващата
промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Йордан Иванов Пашунов, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Христов Нешев, специалност: ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
Йорданка Симеонова Попова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева, специалност:
металургия на черните метали, мениджър по
международен бизнес, оценител на цели държавни
и общински предприятия и вземания, недвижими
имоти, правоспособност като брокер.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева,
специалност: архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Калинка Маркова Крумова, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
К а мен Н и колов Б ог да нов, спец иа л нос т:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатични предприятия, оценител
на ма ш и н и и с ъор ъжен и я, а вт о т ех н и ческ и
експертизи.
Камелия Иванова Виденова-Тончева, специалност: топлоенергетика и ядрена енергетика.
Катерина Атанасова Михова, специалност:
икономика на вътрешната търговия, горско стопанство, достъп до класифицирана информация.
Катя Стоянова Дринова, специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията
върху тях, търговски предприятия.
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Керанка Христова Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Д-р Ка лин Пет ров Ра длов, специа лност:
машиностроене и уредостроене, дизайн на механични системи.
К.т.н. Кирил Атанасов Кирев, специалност:
радиотехника, оценител на органи за контрол
І ниво, пълна проектантска правоспособност.
К ирил Богданов Николаев, специа лност:
промишлена топлотехника – машинен инженер.
Кирилка Стоянова Димовска, специалност: архитектура, компютърни технологии на архитекти.
Коста Петров Костов, специалност: транспортно строителство, организация и управление
на тактическите подразделения от родовете и
специалните войски.
К.т.н. Костадин Николов Куюмджиев, специалност: машини и апарати в хранително-вкусовата
промишленост, автоматизация на дискретното
производство.
Костадин Христов Буков, специалност: комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скринск и, специа лност:
промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Красимира Илиева Атанасова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи машини, икономика, банково счетоводство, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Красимира Николова Петкова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти,
вписан в публичния регистър на експертите
по ЕО и ОВОС със следните заявени елементи
на оценката: ландшафт, културно-историческо
наследство.
Крумяна Любенова Бумбарова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Кунка Николова Каменарова, специалност:
технология на биопроизводствата – аграрни и
хранителни биотехнологии, доктор генетична
трансформация на ечемик с човешки лактоферинов ген посредством директен генен принос.
Лалка Рангелова Минкова, специалност: архитектура, санитарно инженерство.
Лена Георгиева Димитрова, специалност:
хидравлични машини и съоръжения, патенто
дело, представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на
изобретения и полезни модели, марки, ГО и
промишлени дизайни.
Лидия Ангелова Занова, специалност: икономика на транспорта, финанси и счетоводство,
финансов мениджмънт на фирмата.
Лилия Иванова Герова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Лилия Кирилова Петрова, специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти,
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра.
Лило Петков Кунчев, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения.
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Лъчезар Петров Григоров, специалност: архитектура.
Лъчезар Радев Радев, специалност: икономика
и управление на издателското дело и полиграфията.
Любен Красимиров Петков, специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Любомир Богомилов Методиев, специалност:
машинен инженер, икономика на транспортната фирма, оценител на машини и съоръжения,
експерт по финансово-икономически проблеми,
достъп до класифицирана информация.
Любомир Василев Цветков, специалност:
промишлена топлотехника, патентно дело.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство, специалност: международни икономически
отношения, оценка на недвижими имоти, на
търговски предприятия.
Людмил Алексиев Недялков, специалност:
технология на машиностроенето, eксперт – технически проблеми, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и
металообработващата промишленост.
Людмил Бориславов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Людмил Владимиров Витков, специалност:
текстилна техника.
Людмил Тодоров Маев, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, пълна
проектантска правосопособност за извършване
на дейности по кадастъра, достъп до класифицирана информация.
Макари Новев Радев, специалност: ел. обзавеждане и автоматизация на промишлеността.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева, специалност: радиотехника – ВЧ, патентно дело.
Маргарита Йорданова Лозанова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография – среден
техник.
Маргарита Райчева Гергова, специалност:
технология на машиностроенето.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност: ел. машини и апарати, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и
индустриална собственост.
Мариела Димитрова Велинова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Владимиров Йорданов, специалност:
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана
информация.
Марина Игнатова Николова, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Марио Недков Марков, специалност: телекомуникации, мениджмънт на телекомуникациите.
Мариус Клемансов Грозданов, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, финансово-счетоводна и правна дейност
на фирмите, оценител на недвижими имоти.
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Мария Атанасова Барова-Цветкова, специалност: съобщителна техника, патентно дело,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Мария Атанасова Циганчева, специалност:
топлинна и масообменна техника.
Мария Борисова Матракова, специалност:
автоматизация на производството, оценител на
недвижими имоти.
Мария Недялкова Коцева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Мария Христова Вергова, специалност: озеленяване, оценител на недвижими имоти, синдик, координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Мари я Христова Николова, специалност:
технология на машиностроенето.
Мари я Цон чева Гу г y чкова, специа лност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения.
Маруся Росенова Стефанова, специалност:
металургия на черните метали, финансов мениджъмънт, системи за опазване на околната
среда, оценител на недвижими имоти.
Мая Атанасова Динева, специалност: хидромелиоративно строителство, архитектура, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи.
Методи Найчев Консулов, специалност: радиоелектроника.
Мила Николова Галева, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, управление на
земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Милен Георгиев Дянков, специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Милена Борисова Игнатова, специалност:
eлектроника – eлектронно медицинско уредостроене.
Миломир Пенчев Богданов, специалност:
архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти, оценка
за въздействието върху околната среда, топлотехническа ефективност на сградите.
Мина Хиткова Радева, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография.
Мирослава Христова Тотева, специалност:
архитектура.
Михаил Александров Томов, специалност:
промишлена топлотехника.
Михаил Николов Чалашканов, специалност:
минна електромеханика, минен инженер, електромеханик.
Моника Павлова А ндреева, специалност:
земеустройство.
Надежда Велкова Игнатова, специалност:
архитектура.
Надежда Христова Ярловска, специалност:
геодезия – приложна геодезия.
Надка Йорданова Д янкова, специа лност:
далекосъобщителна техника.
Надя Русева Будинова, специалност: технология на растителните, хранителните и вкусовите
продукти, банки и банково дело, брокер на ценни
книжа, инвестиционен консултант.
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Надя Христова Тодорова, специалност: строителство и архитектура – среден техник, оценител
на недвижими имоти.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева, специалност: съобщителна техника.
Начко Христов Танев, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води,
съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, внедряване и подобряване на системи за
управление на здраве и безопасност при работа
чрез оценка и управление на риска на работното
място, вътрешни одити по здраве и безопасност
с отчитане на изискванията на БДС, вътрешен
одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Неделчо Георгиев Томов, специалност: механизация на селското стопанство, оценка на
машини и съоръжения.
Нели Господинова Иванова, специалност:
транспортно строителство – жп строителство,
оценител на недвижими имоти.
Нели Иванова Минева, специалност: земеустройство, управление на земи и имоти, оценител
на недвижими имоти.
Нели К ирилова Осиковска, специа лност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Никола Ангелов Балкански, специалност: ел.
централи, мрежи и системи, пълна проектантска
правосопособност по част електрическа.
Никола Димитров Николов, специалност: промишлена топлотехника, достъп до класифицирана
информация, противодействие на международен
тероризъм и вътрешен екстремизъм.
Никола Иванов Николов, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Николай Аспарухов Дерменджиев, специалност: промишлено и гражданско строителство,
международен бизнес, оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти, определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков, специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
инженер технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа
подготовка, динамика, балистика и управление
на полета на летателните апарати, достъп до
класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николай Емилов Томов, специалност: информатика.
Николай Иванов Иванов, специалност: транспортно строителство.
Н и кола й Йорда нов И л иев, спец иа л нос т:
радиотехника и електромедицинска техника,
оценител на машини и съоръжения.
Николай Танчев Гергов, специалност: технология на машиностроенето – студена обработка – машинен техник, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Николета Борисова Божинова, специалност:
горско стопанство, съвременно управление в
устройството на територията.
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Николина Аврамова Иванова, специалност:
автоматизация на дискретното производство,
патентно дело.
Николинка Танева Радулова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
Нора Лозанова Лозанова, специалност: ландшафтна архитектура.
Олга Радкова Петрова, специалност: транспортно строителство, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения, на търговски
предприятия.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност:
технология и механизация на строителството.
Павлина Иванова Хаджийска, специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоръжения.
Паулинка Димитрова Томова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, оборотни
и дълготрайни активи.
Пейя Георгиева Будакова, специалност: технология на растителни хранителни и вкусови
продукти.
Петко Костов Зоровски, специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими
имоти.
Петко Любенов Милевски, специалност: промишлена топлотехника, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, достъп
до класифицирана информация.
Петрана Велинова Стойчева-Янева, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Петър Ангелов Ангелов, специалност: хладилна техника и технология, отопление и вентилация
на жилищни и промишлени сгради.
Петър Георгиев Ковачев, специалност: механизация на селското стопанство, оценка на
машини и съоръжения, оценка на недвижими
имоти, оценка на права на интелектуална собственост, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Доц. Петър Илиев Петров, специалност: двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни
машини.
Петър Каменов Милчев, специалност: строителство на сгради и съоръжения – технология,
координатор по безопасност и здраве.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ,
квалификация: eлектроинженер.
Пе тя Георг иева Н и колова, спец иа л нос т:
маркшайдерство и геодезия, ограничена проектантска правоспособност – строежи от ІІІ – VІ
категория, дейност по кадастъра.
Пламен Генов Генов, специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
П ламен Дими т ров Гърбов, специа лност:
технология на строителството, конструкции на
сгради и съоръжения, правоспособност по част
конструктивна.
Пламен Иванов Милев, специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
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и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на професионална квалификация, документен
контрол, достъп до класифицирана информация.
Пламен Савов Рачков, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
П ламен С т ефа нов Ца н ков, спец иа л нос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Пламен Цанков Радев, специалност: маркшайдерство и геодезия, дейности по кадастъра,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ.
Радиана Стефанова Симеонова-Йонова, специалност: геодезия, правосопособност да извършва
дейност по кадастъра.
Радка Ганчева Тимнева, специалност: архитектура.
Радко Иванов Чапаров, специалност: технологи я на мета лите, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията,
общественото хранене и транспорта, достъп до
класифицирана информация.
Радослава Николова Лицова, специалност:
технология на машиностроенето, ИОУ на изобретения, рационализации и патентно-лицензионната дейност.
Райна Василева Бонева, специалност: транспортно строителство – железопътно строителство.
Райна Иванова Шопова-Нейкова, специалност:
eлектронна техника ЕЯМУ, геодезия, eлектронни
средства за контрол и управление, пълна проектантска правоспособност.
Станимир Делчев Пенелов, специалност: информатика – компютърни мрежи и разпределени
системи, технология на полимерите, текстила
и кожите; международни икономически отношения, достъп до класифицирана информация.
Райна Петрова Златарева, специалност: промишлена топлотехника.
Рали Динев Коев, специалност: ел. измерватели на техн., финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите, достъп до класифицирана
информация.
Рика Хараламбос Пападополулу, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съобщения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, специализация: финансов и банков мениджмънт, оценка
на недвижими имоти.
Росен Стоянов Костов, специалност: геодезия,
квалификация: инженер геодезист, фотограметрия и картография, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения и на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
Росица Владимирова Шонева, специалност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност.
Ру мен Цветанов Върбанов, специа лност:
икономика и организация на труда.
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Рум яна Атанасова Гондова, специалност:
хидрогеология и инженерна геология, фирмен
мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Румяна Димитрова Граховска, специалност:
промишлено и гражданско строителство, единни
европейски методи и подходи при определяне
стойността на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, световни стандарти за
бизнес оценяване.
Рум яна Ж ивкова Кръстева, специалност:
промишлена топлотехника, пълна проектантска
правоспособност по части отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и
газоснабдяване, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Румяна Йорданова Дончева, специалност:
автоматизация на производството в минно-добивната промишленост, промишлен мениджмънт,
оценител на недвижими имоти.
Ру м яна Миткова Пару шева-Пех ливанова,
специалност: архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Ру м яна Миткова Стоянова, специалност:
технология на металите, квалификация: икономист-международник, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински
предприятия.
Румяна Радкова Шипкова, специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Ру м яна Тошева Несторова, специа лност:
селскостопанска техника, оценител на машини
и съоръжения, достъп до класифицирана информация.
Светла Георгиева Вангелова, специалност: машиностроене и уредостроене – прецизна техника,
правна закрила на интелектуалната собственост,
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност:
горско стопанство.
Сашо Стоянов Ангелов, специалност: обогатяване на полезните ИУ на природопл., опазване и възпр. на обкръжаващата среда, фирмено
счетоводство, оценител на цели държавни и
общински предприятия.
Сара Бенямин Коен, специалност: геодезия,
фотограметри я и картографи я, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, дейности
по кадастъра.
Светлана Георгиева Бирова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Светозар Петров Георгиев, специалност: далекосъобщителна техника.
Свобода Желева Кирязова, специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска правоспособност по част електрическа.
Симеон А на ниев А на ниев, спец иа л нос т:
експлоатация на жп транспорта, оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
достъп до класифицирана информация.
Славка Григорова Бурова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
земеделски земи и трайни насаждения, оценка
на недвижими имоти.
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Славка Димит рова Чопова, специа лност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Снежина Димитрова Джакерска, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, организация и управление на международна инженерна дейност, ограничена проектантска
правоспособност – строежи V – VІ категория,
оценител на недвижими имоти, вътрешен одит
на системи за управление на качеството на основата на изискванията на ISO.
София Костадинова Кирилова, специалност:
геодезия, водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Спасия Костадинова Генчева, специалност:
промишлена топлотехника, достъп до класифицирана информация.
Спас Георгиев Милчев, специалност: автоматизация на производството, оценка на машини
и съоръжения в сферата на електротехническата
и електронната промишленост, приборите и
средствата за автоматизация и изчислителната
и организационната техника, недвижими имоти,
оборотни и дълготрайни активи, интелектуална
собственост.
Стамен Гълъбов Костадинов, специалност:
горско стопанство, оценител на гори и земи в
горския фонд.
Стамен Станимиров Димитров, специалност:
автомобили, трактори и кари.
Станислав Александров Златанкев, специалност: каростроене и автотранспортна техника – колесни и верижни машини, оценител на
машини и съоръжения.
С т а н и м и р Тодор ов Я н чев, спец иа л но с т:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия, търговски
предприятия и вземания.
Станислав Димов Пандев, специалност: ел.
централи, мрежи и системи.
Станоя Йорданов Дончевски, специалност:
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стефан Борисов Яковски, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите.
Стефан Златев Стефанов, специалност: ел.
машини и апарати.
Стефан Иванов Ямалиев, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Стефан Йорданов Георгиев, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Стефан Каменов Мутафчиев, специалност:
машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето,
металорежещи машини и инструменти, технология и управление на автомобилния транспорт,
автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков, специалност: топлотехника.
Стефан Николов Кънчев, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Стефан Стоянов Бебревски, специалност:
промишлена топлотехника.
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Стефка Милкова Пенчева, специалност: технология на машините и металите.
Стефчо Димитров Христов, специалност:
промишлена топлотехника.
Стойне Йорданов Доканин, специалност:
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стойчо Георгиев Стойков, специалност: ел.
енергетика – електроинженер, промишлена автоматика, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Василева Савова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
С т оянка Пет рова Ку н чева, спец иа лност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специалност: технология на каучука и пластмасите,
eксперт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
Танко Янков Танков, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
геодезия, фотограметрия и картография.
Тан я Благоева Ма д жарова, специа лност:
геодезия – приложна геодезия.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Таня Георгиева Иванова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Илиева Алексиева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Йонкова Калпачка, специалност: промишлена топлотехника.
Ст.н.с. д-р Таси Ценов Беляшки, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Татяна Атанасова Митева, специалност: маркшайдерство, извършва технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
Татяна Георгиева Трайкова, специалност:
топлинна и масообменна техника, оценител на
недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Ташко Веселинов Ташев, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Теменужка Василева Минчева, специалност:
архитектура.
Теодора Любомирова Дачева, специалност:
строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата,
оценка на земеделски земи.
Тинко Петков Трифонов, специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки, специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
машини, съоръжения и оборотни активи.
Тодор Желев Авджиев, специалност: радио
техника.
Тодор Иванов Чакъров, специалност: механизация на селското стопанство, технология
на металите, eкспертна оценка на щети и на
стойността им.
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Тодор Христов Димитров, специалност: експлоатация на жп транспорт, достъп до класифицирана информация.
Тоня Иванова Ташева, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Филип Савов Савов, специалност: технология
на машиностроенето, заваръчна техника секция
корабостроителна технология.
Хараламби Иванов Даскалов, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Хараламби Йонков Петров, специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински дружества, земеделски
земи и подобренията върху тях.
Христина Методиева Керелска, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Христо Александров Караджов, специалност:
експлоатация на въздушния транспорт, оценка
на машини и съоръжения.
Христо Генов Колев, специалност: топлоядрена енергетика.
Христо Георгиев Пелев, специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане.
Христо Господинов Христов, специалност:
експлоатация на жп транспорт, ръководител
движение.
Христо Динков Камберов, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения.
Христо Иванов Стоянов, специалност: техника и технология на текстила и облеклото,
специализация: финансов мениджмънт, оценка
на машини и съоръжения, сертификат – обучение
за автоексперти.
Христо Николов Манчев, специалност: металургия на черните метали.
Христо Тодоров Цаков, специалност: минна
електромеханика, трансфер и внедряване на технологии и изделия, оценител на цели държавни
и общински предприятия, активи, технически
контрол на сгради, безопасност и здраве в строителството.
Цветан Димитров Димитров, специалност:
радиоелектронна техника.
Цветан Кръстев Тодоров, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценка на машини
и съоръжения.
Цветан Младенов Стойков, специа лност:
транспорт и енергетика.
Цветан Николаев Вълчинов, специалност:
маркшайдерство и геодезия.
Цветан Николаев Вълчинов, специалност:
маркшайдерство и геодезия.
Цветана Атанасова Теофилова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Цветанка Младенова Колева, специалност:
минен инженер, охрана на труда.
Цветанка Павлова Терзиева, специалност:
маркшайдерство – средно техническо, оценител
на недвижими имоти.
Цвете Василева Спасова-Минчева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
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Цветелин Николаев Малинов, специалност:
общо машиностроене.
Цветелина Ананиева Ананиева, специалност:
транспортна техника и технологии, финансов
контрол.
Цветелина Иванова Иванова-Ангелова, специалност: хидротехническо строителство, хидротехнически съоръжения.
Цветолюб Лазаров Павлов, специа лност:
радио- и телевизионна техника, специалност:
фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и
непреобразувани в търговски дружества, оценка
на машини и съоръжения, оценка на оборотни
и дълготрайни активи, сертификат: Европейски
компютърен сертификат – експерт, достъп до
класифицирана информация.
Чавдар Георгиев Енчев, специалност: инженер
по електроника и автоматика, ценообразуване
на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност, финансиране
и кредитиране, площообразуване, технически
паспорт и енергийна ефективност.
Юлиян Янков Пальов, специалност: геодезия,
предприемачество и право в международния
бизнес, оценител на недвижими имоти.
Юли Кирилов Стоилов, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Явор Николов Терзиев, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
оценител на недвижими имоти.
Ян Любенов Нинов, специалност: автоматизация на минното производство.
Янка Делчева Чолакова, специалност: електрификация на селското стопанство, обследване
на енергийна ефективност на сгради.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Александър Петров Грозданов, специалност:
автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт – машинен техник.
Доц. д-р инж. Ангел Петков Ангелов, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Ангел Кирилов Ангелов, специалност: автомобилни войски, транспортна техника и технология,
автоконтрольор.
Ангел Петков Маринов, специалност: автомобилен транспорт, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта и строителството.
Антони Вълков Запрянов, специалност: машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до
класифицирана информация.
Асен Вълчев Чакъров, специалност: двигатели
с вътрешно горене.
Атанас Димитров Атанасов, специалност: изчислителна техника, автотехническа експертиза,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Атанас Илиев Желязков, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на цели
държавни и общински предприятия, на машини
и съоръжения.
Атанас Петров Табаков, специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, квалификация: двигатели
с вътрешно горене (инженер по експлоатация и
ремонт на АТТ).
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Богдан Иванов Парашкевов, специалност:
трактори, автомобили и ССМ, оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето,
автомобилния транспорт, строителството и селското стопанство.
Богомил Георгиев Лазаров, специа лност:
тех нологи я на машиност роенето, бизнесмениджмънт.
Бойка Йорданова Станкова, специалност:
двигатели с вътрешно горене, автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, автоексперт-оценител.
Бойко Стоянов Шопов, специалност: транспор т на т ех н и к а и т ех нолог и и, д ви гат ел и с
вътрешно горене, автомобилен експерт.
Валентин Лозанов Лозев, специалност: машинен инженер.
Валентин Димитров Моллов, специалност:
транспортно строителство, пътно строителство,
квалификация: компютърна грамотност – работа
със справочни и правноинформационни системи
„СИЕЛА“.
Валентин Стойчев Панчев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, специализация: организация и безопасност на движението.
Валери Бориславов Обретенов, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Ваню Стефанов Стефанов, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, икономика,
организация и управление на вътрешноградския
и крайградски транспорт.
Васил Кирилов Андонов, специалност: монтьор и водач на МПС – средно специално, механизация на мините.
Венцислав Кирилов Другански, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Владимир Василев Васев, специалност: ел.
снабдяване на промишлено предприятие.
Веселин Владиславов Василев, специалност:
финанси, банково дело, експлоатация и ремонт
на летателните апарати, основни положения на
стандаратизацията в ЕС, НАТО и Република
България, мениджмънт на военновъздушните
сили, оценител на машини и съоръжения, достъп
до класифицирана информация.
Д-р Владимир Делчев Начев, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Владимир Маринов Маринов, специалност:
автоматика и телемеханика, eксперт-оценител
на МПС, оценител на машини и съоръжения.
Георг и Асенов С т ои менов, спец иа л нос т:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Георги Борисов Джонев, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Георги Борисов Таков, специалност: експлоатация на свързочната техника, автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Данаил Андреев Хлебаров, специалност: колесни и верижни машини, автомобили,
трактори и кари.
Детелин Петков Ганчев, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Димитър Кирилов Късметов, специалност:
двигатели с вътрешно горене, оценител на ма-
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шини и съоръжения в сферата на транспорта,
електротехническата промишленост и машиностроенето.
Димитър Кирчев Иванов, специалност: транспортна техника и технологии, автотехнически
експертизи на ПТП, основи на риска и автомобилно застраховане.
Д и м и т ър Пе ев Д и м и т р ов, спец иа л но с т:
танкови войски – технически, КЩ, инженерно-техническа, АБТТ, оценител на електро- и
радиооборудване, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Димчо Славев Пиралков, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Емил Борисов Павлов, специалност: двигатели
с вътрешно горене.
Елена Ботьова Христова, специалност: подвижен железопътен състав, оценка на машини
и съоръжения.
Живко Христов Евтимов, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
Иван Атанасов Тодоров, специалност: технология и организация на автомобилния транспорт.
Иван Методиев Методиев, специалност: автомобили и кари – средно специално, eкспертоценител на МПС.
Иван Младенов Илиев, специалност: технология на минното производство, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
автотехническа експертиза.
Йордан Ангелов Жотев, специалност: двигатели с вътрешно горене, земемерство – среден
техник, патентно и изобретателско дело.
Йордан Донев Йорданов, специалност: транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев, специалност:
подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството,
машиностроителната и металообработващата
промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Д-р Ка лин Пет ров Ра длов, специа лност:
машиностроене и уредостроене, дизайн на механични системи.
Кирил Цветанов Иванов, специалност: технология и организация на железопътния транспорт, eксперт – железопътен транспорт – технически, икономически и търговски проблеми,
криминалист, специализирал в направленията:
дактилоскопия, графология, трасология и фалшификати.
К лара Н и колаева И л иева, спец иа л нос т:
автомобилен транспорт, трактори и кари, автоексперт-оценител, криминалистически аспекти
при разкриване на ПТП.
Костадин Георгиев Грънчаров, специалност:
експлоатация и ремонт на АТТ.
Ленин Велинов Станоев, специалност: двигатели с вътрешно горене, автомонтьор, оценител на машини и съоръжения в сферата на
автомобилния транспорт и селското стопанство,
селскостопански машини.
Лилия Александрова Гълъбова-Белева, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
Лило Петков Кунчев, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения.
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Лучия Александрова Абаджиева, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Марин Митев Алексиев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
Михаил Тодоров Недков, специалност: двигатели с вътрешно горене, автотранспортна техника.
Мирослав Георгиев Филипов, специалност:
транспортна техника и технологии.
Мирослав Петров Маринов, специалност:
технология на машиностроене и уредостроене.
Николай Пеев Камбуров, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николай Петров Карагьозов, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Н и кола й С пас ов Хрис т ов, спец иа л но с т:
експлоатация и ремонт на АТТ, квалификация:
инженер по двигатели с вътрешно горене.
Николай Стоянов Иванов, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Павел Иванов Джамбазов, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Павко Йорданов Иларионов, специалност:
двигатели с вътрешно горене, специализация:
патентно дело, европейско патентно ведомство,
оценител на интелект уална и индуст риална
собственост и други фактически отношения,
правомощия за обектите в областта на: изобретения и полезни модели, на търговските марки
и промишлени образци, оценка на други активи
(дизайн, декоративни изкуства и антиквариат).
Доц. Петър Илиев Петров, специалност: двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни
машини.
Пеню Димов Пенев, специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, двигатели с вътрешно
горене.
Радослав Кирилов Стоянов, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения в сферата на транспорта.
Райка Асенова Чингова, специалност: технология и организация на автомобилния транспорт,
специализация: бизнесмениджмънт на автомобилните превози, АТЕ.
Росица Владимирова Шонева, специалност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност.
Румен Петров Таслаков, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
Сашко Петров Погачев, специалност: автомобили, трактори и кари.
Серьожа Лазаров Даскалов, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Стамен Станимиров Димитров, специалност:
автомобили, трактори и кари.
Станислав Александров Златанкев, специалност: каростроене и автотранспортна техника – колесни и верижни машини, оценител на
машини и съоръжения.
Стефан Василев Ангелов, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Стефан Каменов Мутафчиев, специалност:
машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето,
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металорежещи машини и инструменти, технология и управление на автомобилния транспорт,
автотехническа експертиза.
Стефан Николов Кънчев, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Стоимен Димит ров Стоименов, специа лност: авт омоби ли и кари – експ лоатац и я и
ремон т – сред но спец иа л но, орга н иза ц и я и
управление на франчайзинговата дейност, автотехническа експертиза.
Тодор Иванов Чакъров, специалност: механизация на селското стопанство, технология
на металите, eкспертна оценка на щети и на
стойността им.
Христо Александров Караджов, специалност:
експлоатация на въздушния транспорт, оценка
на машини и съоръжения.
Христо Господинов Христов, специалност:
експлоатация на жп транспорт, ръководител
движение.
Христо Иванов Иванов, специалност: социално и застрахователно дело, технологии и
безопасност в автомобилния транспорт.
Христо Иванов Стоянов, специалност: техника и технология на текстила и облеклото,
специализация: финансов мениджмънт, оценка
на машини и съоръжения, сертификат – обучение
за автоексперти.
Христо Недков Христов, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Цветан Кръстев Тодоров, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценка на машини
и съоръжения.
Цветелин Николаев Малинов, специалност:
общо машиностроене.
Цветолюб Лазаров Павлов, специа лност:
радио- и телевизионна техника, специалност:
фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и
непреобразувани в търговски дружества, оценка
на машини и съоръжения, оценка на оборотни
и дълготрайни активи, сертификат: Европейски
компютърен сертификат – експерт, достъп до
класифицирана информация.
Ценко Василев Вапцаров, специалност: специалист по ДВГ и автомобили.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Аделина Иванова Михайлова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения.
А лбена Георгиева Кръстева, специалност:
инженерна химия.
Александър Велков Гоцев, специалност: топ
лотехника.
Александър Желязков Костадинов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
артилерийско и инструментално разузнаване,
достъп до класифицирана информация.
Ангел Георгиев Константинов, специалност:
технология на машиностроенето.
А нета Георгиева Каменова-Вапорд ж иева,
специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
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Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева,
специалност: технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини
и съоръжения, активи.
Антон Михайлов Михайлов, специалност: химическа технология на дървесината, икономика,
организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
Антони Вълков Запрянов, специалност: машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до
класифицирана информация.
Атанас Георгиев Черпоков, специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Илиев Желязков, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на цели
държавни и общински предприятия, на машини
и съоръжения.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност:
технология на машиностроенето, застрахователно и социално дело, ефективно управление на
промишленото предприятие.
Анушка Георгиева Момчилова, специалност:
промишлена топлотехника.
Бисер Борисов Тодоров, специалност: топ
лоснабдяване, газоснабдяване и вентилация,
професионална компетентност в областта на
ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров, специа лност:
тех нологи я на машиност роенето, бизнесмениджмънт.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова, специалност: технология на машиностроенето и металорежещите машини, топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев, специалност: уредостроене, оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев, специалност: технология и организация на жп транспорт, оценител
на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза.
Бойко Христов Панчев, специалност: архитектура.
Борис Георгиев Петков, специалност: хидрав
лика и пневматика.
Валентина Стефанова Николова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини и съоръжения,
достъп до класифицирана информация.
Валентин Лозанов Лозев, специалност: машинен инженер.
Ва лен т ин Рачев Симеонов, специа лност:
пътно строителство, достъп до класифицирана
информация.
Доц. д-р Валери Емилов Митков, специалност: металургия на черните метали, техника и
технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Васил Николов Василев, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на земеделски земи и недвижими
имоти.
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Васил Стефанов Михайлов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Вася Иванова Германова, специалност: машинен инженер – хидравлични машини, патентно
дело, оценител на интелектуална и индустриална
собственост.
Велимир Евстатиев Златарев, специалност:
технология на металите.
Венцеслав Михайлов Бобев, специалност:
мета л у рги я на черните мета ли и леярство,
валцуване на металите, новости в прокатното
производство.
Виолета Върбанова Шентова, специалност:
механично уредостроене, специализация: металорежещи машини и технологични процеси
за студена обработка на металите, патентно
дело, оценка на интелектуална и индустриална
собственост.
Виолета Михайлова Гемкова, специалност:
промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Тенева, специалност: промишлена топлотехника, банков мениджмънт,
корпоративни финанси, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето,
международни финанси, финансов и кредитен
анализ, маркетинг и мениджмънт.
Владимир Велчев Велев, специалност: технология на машиностроенето.
Георги Андонов Георгиев, специалност: хид
роенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георг и Асенов С т ои менов, спец иа л нос т:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Георги Василев Георгиев, специалност: машини и апарати за хранителната промишленост,
оценител на търговски предприятия, машини и
съоръжения, цели държавни и общински предприятия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Георги Костадинов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, достъп до класифицирана информация.
Деница Константинова Русева-Георгиева,
специалност: водоснабдяване и канализация,
оценител на недвижими имоти, мрежи и съоръжения.
Дими т ър Йорданов И лиев, специа лност:
технология на машиностроенето, притежател
на патенти за различни изобретения.
Димитър Кирилов Късметов, специалност:
двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта,
електротехническата промишленост и машиностроенето.
Димитър Петров Петев, специалност: радиои телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев, специалност: технология на машиностроене, оценка на машини
и съоръжения.
Димитър Стамов Тончев, специалност: eлектронна техника, управление на софтуерни активи
и е правоспособен да извършва софтуерен одит
на физически и юридически лица.
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Димитринка Борисова Милевска, специалност: технология на шевното производство.
Д-р Добрин Маринов Диков, специалност:
радиотехника и телевизионна техника, достъп
до класифицирана информация, автоматизирани системи за обработка на информация и
управление.
Евгения Кръстева Табова, специалност: автоматика и телемеханика, патентен специалист,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евтим Фердинандов Наков, специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения в
сферата на строителството.
Елеонора Емилова Вълева, специа лност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Елияна Димитрова Христова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, оценител на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металорежещите
машини.
Емил Тодоров Соколов, специалност: машини и апарати за химическата и хранителната
промишленост.
Емилия Антова Петрова, специалност: общо
ма ш и нос т роене и у редос т роене, оцен к а на
машини и съоръжения, оценка на оборотни и
дълготрайни активи.
Иван Иванов Гешев, специалност: слаботокова
ел. промишленост и експлоатация.
Иван Стойнов Кючуков, специалност: двигатели с вътрешно горене, извършване на периодични прегледи на ППС в пункт от ІІ категория.
Иванка Славчева Пакиданска, специалност:
текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Иглика Димитрова Христова, специалност:
промишлена топлотехника, пълна проектантска
правоспособност по части отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника,
технологична на предприятия за производство,
складиране и търговия с храни и лекарства,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, проектиране на газови
инсталации.
Илия Петров Гюров, специалност: комуникационна техника и технологии.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност: автоматизация на производство, организация и планиране на инвестиционния процес, мениджър-предприемач, оценител на цели
държавни и общински предприятия, машини
и съоръжения в сферата на промишлеността,
строителството и енергетиката; пълномощник
за система за управление на качеството, одитор
на система за производствен контрол на строителни продукти.
Йордан Донев Йорданов, специалност: транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Йорданка Симеонова Попова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
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Йорданка Тодорова Георгиева, специалност:
металургия на черните метали, мениджър по
международен бизнес, оценител на цели държавни
и общински предприятия и вземания, недвижими
имоти, правоспособност като брокер.
Кирил Василев Будинов, специалност: маркетинг, технология на животински хранителни
продукти, консервиране и обществено хранене.
Керанка Христова Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Костадин Христов Буков, специалност: комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скринск и, специа лност:
промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
К.т.н. Костадин Николов Куюмджиев, специалност: машини и апарати в хранително-вкусовата
промишленост, автоматизация на дискретното
производство.
Костадин Христов Буков, специалност: комуникационна техника и технологии.
Красин Стоянов Койчев, специалност: топлоенергетика, отоплителни, вентилационни и
климатични инсталации, пълна проектантска
правоспособност по части топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Лена Георгиева Димитрова, специалност:
хидравлични машини и съоръжения, патентно
дело, представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на
изобретения и полезни модели, марки, ГО и
промишлени дизайни.
Лило Петков Кунчев, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения.
Лъчезар Радев Радев, специалност: икономика и у правление на издателското дело и
полиграфията.
Любен Красимиров Петков, специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Людмил Алексиев Недялков, специалност:
технология на машиностроенето, eксперт – технически проблеми, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и
металообработващата промишленост.
Людмил Владимиров Витков, специалност:
текстилна техника.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство, специалност: международни икономически
отношения, оценка на недвижими имоти, на
търговски предприятия.
Макари Новев Радев, специалност: ел. обзавеждане и автоматизация на промишлеността.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева, специалност: радиотехника – ВЧ, патентно дело.
Маргарита Райчева Гергова, специалност:
технология на машиностроенето.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност: ел. машини и апарати, оценител
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на недвижими имоти, машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, електротехничес
ката и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и
индустриална собственост.
Мариела Димитрова Велинова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Владимиров Йорданов, специалност:
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана
информация.
Мари я Па влова Га шарова, спец иа л нос т:
технология и механизация на строителството,
оценка на недвижими имоти.
Мари я Христова Николова, специалност:
технология на машиностроенето.
Милен Георгиев Дянков, специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Михаил Александров Томов, специалност:
промишлена топлотехника.
Надка Йорданова Д янкова, специа лност:
далекосъобщителна техника.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева, специалност: съобщителна техника.
Наташа Ценева Ковачева, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Невена Михайлова Стефанова, специалност:
технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти,
машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
Николай Аспарухов Дерменджиев, специалност: промишлено и гражданско строителство,
международен бизнес, оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти, определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков, специалност: класическо въоръжение ПТУРС и
АТЦ, инженер технология на машиностроенето,
ракетно-артилерийско въоръжение, оперативностратегическа подготовка, динамика, балистика
и управление на полета на летателните апарати,
достъп до класифицирана информация, НАТО
Сикрет.
Николета Борисова Божинова, специалност:
горско стопанство, съвременно управление в
устройството на територията.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност:
технология и механизация на строителството.
Павлина Иванова Хаджийска, специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоръжения.
Павлина Лилова Стефанова, организация и
управление дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Пейя Георгиева Будакова, специалност: технология на растителни хранителни и вкусови
продукти.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ,
квалификация: eлектроинженер.
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П ламен С т ефа нов Ца нков, спец иа лнос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Рум яна Атанасова Гондова, специалност:
хидрогеология и инженерна геология, фирмен
мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Ру м яна Миткова Стоянова, специалност:
технология на металите, квалификация: икономист-международник, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински
предприятия.
Савина Здравкова Спасова, специалност:
технология на животинските хранителни продукти, консервирането и общественото хранене,
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност:
горско стопанство.
Серьожа Лазаров Даскалов, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Симеон А на ниев А на ниев, спец иа л нос т:
експлоатация на жп транспорта, оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
достъп до класифицирана информация.
Спас Георгиев Милчев, специалност: автоматизация на производството, оценка на машини
и съоръжения в сферата на електротехническата
и електронната промишленост, приборите и
средствата за автоматизация и изчислителната
и организационната техника, недвижими имоти,
оборотни и дълготрайни активи, интелектуална
собственост.
Спасия Костадинова Генчева, специалност:
промишлена топлотехника, достъп до класифицирана информация.
Станимир Малинов Станков, специалност:
експлоатаци я и ремонт на автотранспортна
техника и технология.
Стефан Борисов Яковски, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите.
Стефан Каменов Мутафчиев, специалност:
машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето,
металорежещи машини и инструменти, технология и управление на автомобилния транспорт,
автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков, специалност: топ
лотехника.
Стойчо Георгиев Стойков, специалност: ел.
енергетика – електроинженер, промишлена автоматика, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специалност: технология на каучука и пластмасите,
eксперт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
Тинко Петков Трифонов, специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Тодор Желев Авджиев, специалност: радио
техника.
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Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки, специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
машини, съоръжения и оборотни активи.
Хараламби Йонков Петров, специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински дружества, земеделски
земи и подобренията върху тях.
Христо Господинов Христов, специалност:
експлоатация на жп транспорт, ръководител
движение.
Цветан Младенов Стойков, специа лност:
транспорт и енергетика.
Цветелин Николаев Малинов, специалност:
общо машиностроене.
Цветолюб Лазаров Павлов, специа лност:
радио- и телевизионна техника, специалност:
фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и
непреобразувани в търговски дружества, оценка
на машини и съоръжения, оценка на оборотни
и дълготрайни активи, сертификат: Европейски
компютърен сертификат – експерт, достъп до
класифицирана информация.
Юли Кирилов Стоилов, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Асен Любомиров Тошев, специалност: математика, специализация: изкуствен интелект.
Александър Ангелов Ангелов, специалност:
комуникационна техника и технологии, специализация: радиокомуникационна техника.
Александър Гаро Мардиросян, специалност:
информатика.
Александър Недялков Кирков, специалност:
информационна сигурност, авторски права на
софтуерни приложения и в интернет, установяване и сигурност на системи с банкови карти,
достъп до класифицирана информация.
Александър Петров Грозданов, специалност:
автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт – машинен техник.
Атанас Богданов Балджийски, специалност:
автоматика и системотехника – електрозадвижване и автоматизация на машини.
Атанас Димитров Атанасов, специалност: изчислителна техника, автотехническа експертиза,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Божидар Руменов Шуманов, специалност:
информатика, софтуерни технологии в интернет.
Валери Найденов Петров, специалност: радиотехника – инженер по радиоелектроника.
Величка Георгиева Тименова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
В е с е л А н г е лов Пен д и чев, с пец и а л но с т:
eлект ронна тех ника ППМЕ, патентно дело,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, на други активи в сферата
на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат
и недвижими имоти и паметници на културата,
машини и съоръжения, активи – движимо имущество, достъп до класифицирана информация.
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Весел и н Пе т ров М и ла нов, спец иа л нос т:
промишлено и гражданско строителство – технология, икономика на транспортната фирма,
безопасност и здраве при работа в строителството, технически спецификации за оперативна
съвместимост за конвенционални железопътни
системи.
Георги Красимиров Радков, специалност:
комуникационна техника и технологии, комуникационна осигурителна техника, достъп до
класифицирана информация.
Н.с. І ст. д-р Георги Петров Бояджиев, специалност: математика и информатика.
Даниела Димитрова Събева, специалност:
компютърни системи – информационни технологии.
Делина Атанасова Джонджорова, достъп до
класифицирана информация.
Димитър Петров Петев, специалност: радиои телевизионна техника.
Димитър Стамов Тончев, специалност: eлектронна техника, управление на софтуерни активи
и е правоспособен да извършва софтуерен одит
на физически и юридически лица.
Евдокия Кирилова Димитрова, специалност:
промишлена електротехника, програмист.
Едвин Живков Желев, специалност: компютърни системи и технологии, автотехническа
експертиза.
Елена Гьорева Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти.
Емилия Георгиева Балканска-Василева, специалност: радиотехника.
Здравко Петров Цонев, специалност: радио
техника.
Д-р Иван Драгов Тренчев, специалност: финанси – банково дело, математика, информатика,
достъп до класифицирана информация.
Иванка Евлогиева Илиева, специа лност:
радиот ехника, оценител на машини и съоръжения
в сферата на радиотехниката, електротехническата, електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника,
права на интелектуална собственост, недвижими
имоти, търговски предприятия.
Илия Петров Гюров, специалност: комуникационна техника и технологии.
Йордан Петров Григоров, специалност: изчислителна техника.
Костадин Златанов Костадинов, специалност:
МАУВ – механизация и автоматизация на управ
лението на войската, достъп до класифицирана
информация.
Марин Владимиров Йорданов, специалност:
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана
информация.
Марио Недков Марков, специалност: телекомуникации, мениджмънт на телекомуникациите.
Мая Атанасова Христова, специалност: изчислителни машини и устройства.
Милен Георгиев Дянков, специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Милена Борисова Игнатова, специалност:
eлектроника – eлектронно медицинско уредостроене.
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Милена Манолова Златкова, специалност:
компютърни системи – компютърна техника.
Надеж да Христева Георгиева-Димит рова,
специалност: eлектроника и автоматика.
Николай Найденов Хранов, специалност:
книгоразпространение – библиотечно-информационни дейности, компютърни системи, мобилни
комуникации, софтуерен и хардуерен компютърен оценител, софтуерно пиратство, достъп до
класифицирана информация.
Николинка Танева Радулова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
Петър Велков Христов, специалност: транспортна техника и технологии, eксперт на ИНГА
по трибология.
Павел Кирилов Петров, специалност: eлектронна техника и микроелектроника.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: физика.
Петър Цанков Владимиров, специалност:
информатика, компютърни технологии в инженерната дейност, достъп до класифицирана
информация.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ,
квалификация: eлектроинженер.
Петър Недялков Кирков, специалност: комуникационна техника и технологии – аудиокомуникационна техника.
Петър Ненчев Чобанов, специалност: автоматизация на производството, хардуер и софтуер,
продуктово и търговско обучение за нисък и
среден клас офис техника, сервизен инженер;
разработване, документиране и внедряване на
системи по управление на качеството.
Пламен Иванов Милев, специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на професионална квалификация, документен
контрол, достъп до класифицирана информация.
Преслав Димитров Пугев, специалност: автоматика и системотехника – електрозадвижване
и автоматизация на машини.
Райна Иванова Шопова-Нейкова, специалност:
eлектронна техника ЕЯМУ, геодезия, eлектронни
средства за контрол и управление, пълна проектантска правоспособност.
Светозар Петров Георгиев, специалност: далекосъобщителна техника.
Стефан Иванов Оташлийски, специалност:
транспортно строителство – железопътно строителство.
Стоянка Василева Савова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Танко Янков Танков, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Енева Коцева, специалност: eлектронна
техника, софтуерен одит на физически и юридически лица.
Ташко Алексиев Ташев, специалност: технология на машиностроенето.
Христо Любомиров Йорданов, специалност:
автоматизация на промишлеността.
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Христо Христов Йорданов, специалност: комуникационна техника и технологии.
Цветан Василев Павлов, специалност: компютърни системи.
Цветолюб Лазаров Павлов, специа лност:
радио- и телевизионна техника, специалност:
фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и
непреобразувани в търговски дружества, оценка
на машини и съоръжения, оценка на оборотни
и дълготрайни активи, сертификат: Европейски
компютърен сертификат – експерт, достъп до
класифицирана информация.
Ц ве т ом и р Ат а нас ов Ат а нас ов, спец иа лност: микроелектроника и полупроводникови
устройства.
Чавдар Георгиев Енчев, специалност: инженер
по електроника и автоматика, ценообразуване
на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност, финансиране
и кредитиране, площообразуване, технически
паспорт и енергийна ефективност.
Юлиян Атанасов Йорданов, специалност:
eлектронна и комуникационна техника и технологии, диагностика и приложение на МПС, достъп
до класифицирана информация, разследване на
престъпления в кибер пространството.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Адриана Николаева Джокова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти.
Албена Ненчова Арсова, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти.
А лександър Василев Пенев, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Александър Драганов Шулев, специалност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
земеделски земи и подобренията върху тях.
Александър Желязков Костадинов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
артилерийско и инструментално разузнаване,
достъп до класифицирана информация.
Александър Койчев Къкрински, специалност:
промишлено и гражданско строителство, икономика, оценител на инвестиционен проект, на
недвижими имоти.
А лександър Николов Танев, специалност:
пътно строителство, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Алексей Стоименов Стаменов, специалност:
промишлено и гражданско строителство, достъп
до класифицирана информация.
Анастас Русков Русков, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Анастас Тодоров Горанов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях.
Анастасия Иванова Бошнакова, специалност:
архитектура, промишлено и гражданско строителство – конструкции, опазване на паметниците
на културата.
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Анастасия Райкова Белопитова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Анастасия Славчева Костова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Ангел Коцев Петров, специалност: пътно
строителство, икономика на строителството,
достъп до класифицирана информация.
Ангелина Димитрова Маринова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Андрей Страхилов Герасимов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Анелия Живкова Аврамова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология и организация, оценител на недвижими
имоти.
А нета Георгиева Каменова-Вапорд ж иева,
специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
Анета Добрева Зеринова, специалност: промишлена топлотехника, технология на заведения за обществено хранене, комунално-битово
обслужване и сгради за търговия.
Анна Ангелова Савова, специалност: архитектура.
Антоанела Дончева Цукева, специалност:
промишлено строителство – конструкции, конструкции на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Антоанета Василева Христова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Георгиева Йовева, специалност: архитектура, достъп до класифицирана информация.
Антоанета Пролетсинова Лазарова, специалност: строителство и архитектура, квалификация:
строителен техник.
Антонио Вилиянов Шопов, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, проектиране на бетонни и стоманобетонни
конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, машини
и съоръжения, финансови институции.
Антония Господинова Чепилева, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Антония Сталиянова Богева, специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на водите.
Атанас Георгиев Черпоков, специалност: водоснабдяване и канализация.
Ст.н.с. ІІ ст. Атанас Николов Паскалев, специалност: водоснабдяване и канализация.
Ат а нас С т оя нов Н и колов, спец иа л но с т:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
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Атанас Стоянов Сърбов, специалност: пътно
строителство.
Беатриче Еленкова Христова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Бисер Борисов Тодоров, специалност: топ
лоснабдяване, газоснабдяване и вентилация,
професионална компетентност в областта на
ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Бисера Рачова Рибарова, специалност: архитектура.
Бистра Стефанова Цветкова-Ангелова, специалност: промишлено и гражданско строителство,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, оценител на недвижими имоти.
Благой Петров Наков, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на
движимо и недвижимо имущество на държавни
и общински фирми, оценка на инвестиционни
проекти и строителен надзор.
Божидар К ирилов Борисов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, международни икономически отношения, достъп до класифицирана информация.
Б ож и дар Хрис т ов Дон чев, спец иа л нос т:
транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева,
специалност: архитектура, оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения
върху тях, оценител на недвижими имоти.
Бойко Иванов Терзиев, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
пълна проектантска правосопособност по части
конструктивна, организация и изпълнение на
строителството, оценител на недвижими имоти.
Бойко Христов Панчев, специалност: архитектура.
Борис Константинов Борисов, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Борислав Мла денов Савов, специа лност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Боряна Николаева Маринова, специалност:
архитектура.
Бранимир Владимиров Динев, специалност:
промишлено и гражданско строителство, пълна
проектантска правоспособност по части конструктивна на сгради и строителни съоръжения,
организация и изпълнение на строителството.
Бранимир Светослав Костов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Ва лентин А липиев Петков, специа лност:
хидротехническо строителство, оценител на
недвижими имоти.
Валентин Георгиев Ликов, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, международни икономически отношения
и бизнес.
Валентин Димитров Моллов, специалност:
транспортно строителство, пътно строителство,
квалификация: компютърна грамотност – работа
със справочни и правноинформационни системи
„СИЕЛА“.
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Валентин Емилов Близнаков, специалност:
eлектроенергетика, квалификация: далекосъобщителна техника, икономист – организатор на
производителността на труда и управлението
в промишленост та, експерт на Национа лна
строителна федерация, експерт на Българска
браншова камара на енергетиците, координатор
по безопасност и здраве в строителството, здравословни и безопасни условия на труд.
Валя Стефанова Петрова, специалност: транспортно строителство, икономика на транспортна
фирма, пълна проектантска правоспособност по
части конструктивна, организация и изпълнение
на строителството, технически контрол по инвестиционни проекти.
Ваньо Янков Николов, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
оценител на недвижими имоти.
Ванюшка Милова Ангелова, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Ваня Асенова Илиева, специалност: промишлено и гражданско строителство, икономика на
строителството.
Ва н я Георг иева С та н кова, спец иа л нос т:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, международни икономически отношения, мениджмънт на инженерната фирма,
управление и отчетност на фирмата, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия, съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи, координатор по безопасност
и здраве в строителството.
Васил Александров Трайков, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Васил Йосифов Бекяров, специалност: водоснабдяване и канализация, строителство и
архитектура – среден техник.
Васил Николов Василев, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на земеделски земи и недвижими
имоти.
Васил Трайков Георгиев, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Велислава Лозанова Борисова-Тодорова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Венера Йорданова Георгиева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Венцислав Ангелов Пейков, специалност:
ПГС – технология на строителството, оценител
на недвижими имоти.
Венцислава Петрова Колева, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Вера Маринова Ахмакова, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
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Весела Георгиева Горанова, специалност:
водоснабдяване и канализация, контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и
за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания
за безопасност.
Веселин Валентинов Люцканов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веселин Крумов Божилов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Веселина Димитрова Георгиева, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Виолета Александрова Стайкова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Виолета Захариева Найденова, специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Виолета Иванова Цветанова, специалност:
строителство и архитект у ра, к валификаци я:
строителен техник, брокер на недвижими имоти.
Виолета Лефтерова Лефтерова, специалност:
архитектура.
Владимир Анастасов Перфанов, специалност:
архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Владимир Йорданов Стоянов, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Владимир Костов Господинов, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Галина Георгиева Николова, специалност:
геодезия, оценител на недвижими имоти.
Га н к а Пе т кова К арачо ба нова-А вра мова,
специалност: хидромелиоративно строителство.
Георги Андонов Георгиев, специалност: хид
роенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Дянков Георгиев, специалност: промишлено и гра ж данско ст роителство – конструкции, математика, оценител на движимо и
недвижимо имущество, технически контрол по
част конструктивна на инвестиционните проекти.
Георги Йорданов Чалъков, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Георги Костадинов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, достъп до класифицирана информация.
Д-р Георги Сълев Сачански, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Георги Христов Ботев, специалност: архитектура.
Гергана Христова Дончева-Гумнишка, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
търговски предприятия.
Глория Илиева Джаджева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Григор Манчев Манев, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Даниела Янчева Анталавичева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
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Данка Янчева Василева, специалност: архитектура, опазване паметници на културата.
Дарина Любомирова Гализова, специалност:
архитектура.
Дафина К и ри лова Пешева, спец иа лност:
архитекту ра, архитекту рно градустройствени
проблеми при обновявянето на жилищно-търговските улици и квартали.
Деляна Светозарова Иванова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност
по части конструктивна на сгради и строителни
съоръжения, устройство на територията, проектиране и строителство, оценител на недвижими
имоти.
Десислава Калушева Вълчева, специалност:
промишлено и гражданско строителство, здравословни и безопасни условия на труд, координатор
по безопасност и здраве в строителството.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева,
специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими
имоти.
Деян Великов Попов, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, достъп до класифицирана информация.
Димитрина Маринова Попова, специалност:
архитект у ра, пълна проектантска правоспособност.
Димитър Божидаров Павлов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Димитър Димитров Антонов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Димитър Евтимов Бошнаков, специалност:
транспортно строителство и пътно строителство,
оценител на недвижими имоти.
Димит ър Николов Бузяков, специалност:
промишлено и гражданско строителство, организация на производството и управление в строителството, оценител на машини и съоръжения,
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Димитър Петров Ганджов, специалност: архитектура, строителство и геодезия – конструктивно инженерство.
Димит ър Рангелов Донков, специа лност:
промишлено и гражданско строителство.
Димитър Стоянов Димитров, специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, eксперт по химическа
и радиационна защита.
Добрина Стефанова Ченева, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях, дейности
по кадастъра.
Добринка Димитрова Полихронова-Димитрова, специалност: архитектура, оценител на
недвижими имоти.
Донета Божкова Божкова, специалност: промишлено и гражданско строителство, фирмено
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счетоводство, оценител на недвижими имоти,
ОВОС, стандартизация.
Дора Стоянова Футекова-Дякова, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съоръжения.
Евгени Николов Пашеев, специалност: пътно
строителство.
Евгений Николаев Гацов, специалност: архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгений Павлов Цолов, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Евгения Филипова Киселинова, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
оценка на недвижими имоти.
Евелина Пирин Кожухарова-Джуджева, специалност: хидромелиоративно строителство,
оценител на недвижими имоти.
Евтим Фердинандов Наков, специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения в
сферата на строителството.
Екатерина Димитрова Цочева, специалност:
строителство и архитектура, специалност: озеленяване.
Екатерина Лулчева Терзиева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Елена Гьорева Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти.
Елена Николова Еленкова, специа лност:
строителство и архитектура – техник.
Ели Кирилова Симова, специалност: водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова, специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти.
Елка Велинова Пенева, специалност: архитектура, санитарно инженерство, оценител на
недвижими имоти.
Емил Асенов Стефанов, специалност: строителство и архитектура, оценка на недвижими
имоти.
Емил Любомиров Събев, специалност: техник по строителство и архитектура, оценки на
недвижими имоти.
Емил Теофанов Шолев, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Емил Цветанов Томов, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Емилия Христова Точева, специалност: архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Жаклина Владимирова Караджова, специалност: геодезия и картография – среден техник.
Жанета Томова Стоянчева, специа лност:
хидромелиоративно строителство.
Златка Добрева Фъртункова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
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Ивайло Йорданов Ангелов, специалност: строителен инженер по технология на строителството.
Ивайло Николов Димитров, специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
достъп до класифицирана информация.
Иван Вангелов Марчоков, специалност: промишлено и гражданско строителство, достъп до
класифицирана информация.
Иван Георгиев Анакиев, специалност: техника
и механизация на строителството, оценител на
недвижими имоти.
Иван Георгиев Атанасов, специалност: конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради, финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмата, достъп до класифицирана
информация.
Иван Стефанов Бръчков, специалност: земеустройство.
И ва на М и н чева Хрис т ова, спец иа л нос т:
икономика и управление на промишлеността,
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на земеделски земи.
Иванка Атанасова Цветкова, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Доц. Илинка Методиева Иванова, специалност: геодезия, фотограмерия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Илия Пешев Мавров, специалност: транспортно строителство – строителство и възстановяване
на железопътни линии.
Илка Пенчева Размова, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти, експертизи съгл.
§ 4 ЗОСНИ – компенсаторни записи.
Ина Олегова Ангелова, специалност: архитектура.
Иван Атанасов Атанасов, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Иванка Атанасова Цветкова, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Ирен Ростиславова Ненчева, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, координатор по безопасност и здраве
в строителството.
Ирена Илиева Мирчева, специалност: архитектура.
Ирена Николаева Спиридонова, специалност:
архитектура, счетоводство и контрол.
Искра Крумова Стойкова, специалност: среден
техник по строителство и архитектура.
Йоланда Петрова Недева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов, специалност: хидромелиоративно строителство, право, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Йордан Иванов Пашунов, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йорда н Кру мов Йорда нов, спец иа л нос т:
архитектура, финансов и ревизионен контрол.
Йорданка Симеонова Попова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
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Йорданка Христова Воденичарова-Пенева,
специалност: архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Калина Вениаминова Кирова-Начева, специалност: архитектура.
Калинка Маркова Крумова, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Катерина Николова Ганева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Катя Стоянова Дринова, специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията
върху тях, търговски предприятия.
Керанка Христова Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Кирил Димитров Киров, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Кирил Стефанов Грозданов, специалност:
земемер – техник.
Кирилка Стоянова Димовска, специалност: архитектура, компютърни технологии на архитекти.
Клавдия Димитрова Вангелова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценки
и продажби на недвижими имоти и земеделски
земи, ценообразуване на недвижими имоти,
конструктивна организация и изпълнение на
строителството.
Коста Петров Костов, специалност: транспортно строителство, организация и управление
на тактическите подразделения от родовете и
специалните войски.
Костадин Ангелов Николов, специалност:
геодезия, правоспособност да извършва дейност
по кадастъра.
Красимир Димитров Митов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Красимир Енчев Хаджиминчев, специалност:
архитектура.
Красимира Илиева Тодорова, специалност:
архитектура.
Крумяна Любенова Бумбарова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Лалка Рангелова Минкова, специалност: архитектура, санитарно инженерство.
Лалка Янчева Миланова-Христова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Лили Иванова Кръстева, специалност: хид
роенергийно строителство, оценител на недвижими имоти.
Лили Славчева Иванова, специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Лилия Цекова Генова, специалност: пътно
строителство, оценител на недвижими имоти.
Ст.н.с. ІІ ст. Лора Стоилова Рангелова, специалност: железопътно строителство, оценител на
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия, търговски предприятия и вземания,
арбитър при Стопански арбитражен съд – София.
Любен Красимиров Петков, специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Любомир Асенов Петров, специалност: архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти.

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

Любомир Илиев Митриков, специалност:
строителство и архитектура – среден техник,
управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
специалност: международни икономически отношения, оценка на недвижими имоти, оценка
на търговски предприятия.
Любомир Петров Събев, специалност: техник по строителство и архитектура, оценки на
недвижими имоти.
Людмил Бориславов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Людмила Георгиева Гойчилова, специалност:
архитектура.
Людмила Тодорова К ирова, специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на водите.
Маргарита Симова Атанасова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация: специалист обследване енергийна ефективност и сертифициране
на сгради, експерт на Национална строителна
федерация.
Маргаритка Йордaнова Лозанова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Мариана Иванова Чапарова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, удостоверение – чл. 17, т. 8
от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Мариана Стефанова Атанасова, специалност:
строителство и архитектура – техник, оценител
на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Терзиева-Попова, специалност: архитектура.
Марианка Борисова Канарчева, специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания.
Мариела Димитрова Велинова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Димитров Колев, специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти, архитек
турни паметници на културата и произведения
на изкуството.
К.н. Марина Дончева Трайкова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, проектантска правоспособоност по част конструктивна,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти.
Марин Василев Вълков, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти.
Марин Колев Кюркчиев, специалност: гео
дезия, фотограметрия и картография, пълна
проектантска правоспособност.
Марина Игнатова Николова, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Мариус Клемансо Грозданов, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръ-
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жения, финансово-счетоводна и правна дейност
на фирмите, оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Митрева-Павлова, специалност: архитектура.
Мария Любенова Ангелова, специалност: архитектура, оценител на финансови институции,
цели предприятия, недвижими имоти, права
на интелектуална и индустриална собственост,
машини и съоръжения.
Мария Николова Янакиева-Златарева, специалност: промишлено и гражданско строителство,
патентно дело, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на
други активи в сферата на ново и съвременно
българско изобразително изкуство, дизайн и
паметници на културата.
Мария Недялкова Коцева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Мари я Па влова Га шарова, спец иа л нос т:
технология и механизация на строителството,
оценка на недвижими имоти.
Мария Петрова Паскова, специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Мария Симеонова Григорова, специалност:
строителство и архитектура – среден техник,
горско стопанство, оценител на гори и земи в
горския фонд, недвижими имоти.
Мари я Цон чева Гу г у чкова, специа лност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения.
Мая Атанасова Динева, специалност: хидромелиоративно строителство, архитектура, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи.
Миглена Христова Николова, специалност:
хидромелиоративно строителство, строителство
и архитектура, оценка на недвижими имоти,
машини и съоръжения, търговски предприятия.
Миладин Петров Петров, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Милен Георгиев Дечков, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Милен Димитров Русенов, специалност: архитектура.
М и л к а Пе т рова Ви нарова, спец иа л нос т:
земеустройство, международни икономически
отношения.
Миломир Пенчев Богданов, специалност:
архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти, оценка
за въздействието върху околната среда, топлотехническа ефективност на сградите.
Минко Калчев Червенков, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, машини
и съоръжения, правоспособност да извършва
дейности по кадастъра.
Мирослава Христова Тотева, специалност:
архитектура.
Митка Митова Иванова, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, финансово-счетоводен мениджмънт.
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Младен Иванов Младенов, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, мениджър и вътрешен одитор на системи
за управление на качеството.
Момчил Владов Гергинов, специалност: хид
роенергийно строителство.
Надежда Велкова Игнатова, специалност:
архитектура.
Надежда Христова Стойчева, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Найденка Димитрова Нейкова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектантска правоспособност по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти.
Наташа Тошева Иванова, специалност: пътно
строителство.
Наташа Ценева Ковачева, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Начко Христов Танев, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води,
съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, внедряване и подобряване на системи за
управление на здраве и безопасност при работа
чрез оценка и управление на риска на работното
място, вътрешни одити по здраве и безопасност
с отчитане на изискванията на БДС, вътрешен
одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Нели Георг иева Николова, спец иа лнос т:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Нели Господинова Иванова, специалност:
транспортно строителство – жп строителство,
оценител на недвижими имоти.
Нели Иванова Минева, специалност: земеустройство, управление на земи и имоти, оценител
на недвижими имоти.
Нели К ирилова Осиковска, специа лност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Ненчо Константинов Начев, специалност:
архитектура.
Никифор Георгиев Бибин, специалност: архитектура.
Николай Аспарухов Дерменджиев, специалност: промишлено и гражданско строителство,
международен бизнес, оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти, определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Николай Андонов Хаджимарински, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Николай Гюров Николов, специалност: промишлено и гражданско строителство, технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
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Николай Емилов Томов, специалност: информатика.
Николай Иванов Иванов, специалност: транспортно строителство.
Николина Илиева Кирилова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Николинка Танева Радулова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
Нина Господинова Ламбова-Димова, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност:
технология и механизация на строителството.
Олга А н донова Берберова, спец иа лност:
архитектура, пълна проектантска правоспособност, обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, оценител на оборотни
и дълготрайни активи, търговски предприятия
и вземания, цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Олга Радкова Петрова, специалност: транспортно строителство, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения, на търговски
предприятия.
Павел Евгениев Цолов, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Павлина Иванова Хаджийска, специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоръжения.
Панайот Красимиров Савов, специалност:
архитектура.
Пена Христова Партъчева, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Пенка Нончева Иванова-Танова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, оценка на сгради – паметници на културата, оценка на движимо и
недвижимо имущество на държавните и общинските фирми.
Петко Костов Зоровски, специалност: хидро
енергийно строителство, оценител на недвижими
имоти.
Петко Петков Дренков, специалност: архитектура.
Петрана Велинова Стойчева-Янева, специалност: промишлено и гражданско строителст во – тех нолог и я, оцени тел на недви ж ими
имоти.
Доц. Петър Илиев Петров, специалност: двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни
машини.
Петър Йорданов Костов, специалност: геодезия и картография.
Петър Каменов Милчев, специалност: строителство на сгради и съоръжения – технология.
Петър Савов Попов, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография.
Петя Иванова Менгова, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология и
организация.

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

Петя Иванова Силянова, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
П ламен Дими т ров Гърбов, спец иа лност:
технология на строителството, конструкции на
сгради и съоръжения, правоспособност по част
конструктивна.
Пламен Павлов Божилов, специалност: строителен техник – сградостроителство и архитектура.
Пламен Савов Рачков, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Радинка Иванова Тричкова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Радослава Донева Донева, специалност: архитектура.
Райна Василева Бонева, специалност: транспортно строителство – железопътно строителство.
Райна Георгиева Жечева, специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Райна Иванова Шопова-Нейкова, специалност:
eлектронна техника ЕЯМУ, геодезия, eлектронни
средства за контрол и управление, пълна проектантска правоспособност.
Райничка Трифонова Банджакова, специалност: техник по строителство и архитектура.
Рени Василева Веселинова-Неделчева, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Рика Хараламбос Пападополулу, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съобщения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, специализация: финансов и банков мениджмънт, оценка
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Росица Димитрова Георгиева, специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
земеделски земи и подобренията върху тях.
Росица Димитрова Михайлова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти, активи, произведения на изкуството, антиквариат,
благородни метали, скъпоценни камъни и т.н. в
сферата на произведенията на архитектурата и
недвижимите паметници на културата.
Румен Апостолов Нинов, специалност: конструкции на промишлени, жилищни и обществени
сгради, ограничена проектантска правоспособност – има право да проектира самостоятелно
строежи от V – VІ категория съгл. ЗУТ по части
конструктивна – организация и изпълнение на
строителството.
Румен Николов Урумов, специалност: технология и механизация на строителството, оценител
на недвижими имоти, координатор по безопасност
и здраве в строителството.
Румен Рачев Мандев, специалност: среден
техник по водно строителство.
Рум яна Атанасова Гондова, специалност:
хидрогеология и инженерна геология, фирмен
мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
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К.м.н. Румяна Борисова Симеонова-Ненова,
специалност: геодезия, фотограметрия и карто
графия, оценител на недвижими имоти.
Ру м яна Георгиева Узу нова, специа лност:
ПГС – конструкции, оценител на недвижими
имоти.
Румен Емилов Шолев, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Р у м я на И ва нова С та н и м и рова-Бла жева,
специа лност: тех нологи я и механизаци я на
строителството, оценител на недвижими имоти.
Ру м яна Миткова Пару шева-Пех ливанова,
специалност: архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Руска Борисова Димитрова, специалност:
математика – изчислителна математика.
Светла Георгиева Микова, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски
предприятия.
Светла Иванова Тумангелова, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Светла Цветанова Вутова-Бучуковска, специалност: промишлено и гражданско строителство,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, пожарна безопасност,
координатор по безопасност и здраве в строителството, пълна проектантска правосопособност.
Светлана Георгиева Бирова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Славка Григорова Бурова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
земеделски земи и трайни насаждения, оценка
на недвижими имоти.
Славка Димитрова Чопова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Доц. д-р Славко Димитров Бежанов, специалност: хидромелиоративно строителство,
оценител на недвижими имоти, цели държавни
и общински предприятия.
Станимир Бориславов Илиев, специалност:
военен инженер по промишлено и гражданско
строителство, строителен инженер по технология
на строителството.
Соня Кирилова Чернева, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти, оборотни и
дълготрайни активи, земеделски земи и трайни
насаждения.
Сон я Хаим Стойкова, специалност: промишлено и гражданско строителство, достъп до
класифицирана информация.
Снежанка Илиева Танушева, специалност:
архитектура.
Снежанка Исаева Балабанова, специалност:
строителство и архитектура.
Снежина Димитрова Джакерска, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, организация и управление на международна инженерна дейност, ограничена проектантска
правоспособност – строежи V – VІ категория,
оценител на недвижими имоти, вътрешен одит
на системи за управление на качеството на основата на изискванията на ISO.
Станимир Бориславов Илиев, специалност:
военен инженер по промишлено и гражданско
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строителство, строителен инженер по технология
на строителството.
С т а н и м и р Тодор ов Я н чев, спец иа л но с т:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия, търговски
предприятия и вземания.
Станоя Йорданов Дончевски, специалност:
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стефан Борисов Яковски, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите.
Стефан Димов Кондев, специалност: технология и механизация на строителството, оценител
на недвижими имоти.
Стефан Иванов Ямалиев, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Стефан Йорданов Георгиев, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Стефан Стоянов Бебревски, специалност:
промишлена топлотехника.
Стефка Стоянова Стоянова, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност,
оценка на недвижими имоти.
Стефчо Димитров Христов, специалност:
промишлена топлотехника.
Стойне Йорданов Доканин, специалност:
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
С т оянка Пет рова Ку н чева, спец иа лнос т:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти.
Стоянчо Милков Милошев, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Ташко Веселинов Ташев, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Танко Янков Танков, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Теменужка Василева Минчева, специалност:
архитектура.
Теодора Любомирова Дачева, специалност:
строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата,
оценка на земеделски земи.
Тинка Димитрова Кочукова, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Тодор Живков Господинов, специалност: архи
тектура, оценител на недвими имоти.
Тоня Иванова Ташева, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Тотка Илкова Славова, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
пълна проектантска правоспособност по част
конструктивна.
Доц. д-р Фантина Рангелова Рангелова, специалност: транспортно строителство – железопътно
строителство, оценител на недвижими имоти.
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Финка Стайкова Неделчева, специалност:
архитектура.
Хараламби Иванов Даскалов, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Харалампи Петров Гиргинов, специалност:
промишлено и гражданско строителство, планиране и анализ на стопанската дейност, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
недвижими имоти.
Христина Методиева Керелска, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Христина Михайлова Стоева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Христо Атанасов Бечев, специалност: архитектура.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими
имоти, технически контрол по част конструктивна
на инвестиционните проекти, пълна проектантска правоспособност по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
конструкции на сгради и съоръжения, стоманени
конструкции съгласно Еврокод 3 и Еврокод 4,
проектиране на строителни конструкции при
сеизмични въздействия, съгласно Еврокод 1998ЕС 8, изчисляване на конструкции за сеизмични
въздействия, укрепяване на строителни изкопи в
градски условия, Наредба № 5 за техническите
паспорти на строежите и нейното прилагане, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните здравословни
и безопасни условия на труд при извършване на
СМР, план по безопасност и здраве – теория и
практика, моделиране и анализ на пространствени системи със SAP 2000, моделиране на
строителни конструкции в среда на SAP 2000.
Цвета Кирчева Шопова-Боева, специалност:
архитектура.
Цвета Радославова Павлова, специалност:
архитектура.
Юлия Иванова Менгова, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Юлия Любомирова Димитрова-Цекова, специалност: транспортно строителство – пътно
строителство, оценител на недвижими имоти.
Юлия Стоядинова Костова, специалност: строителен техник, оценител на недвижими имоти
и земеделски земи, достъп до класифицирана
информация.
Явор Кирилов Шопов, специалност: строителен инженер, инженер по строителства и
възстановяване на железопътни линии.
Явор Николов Терзиев, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
оценител на недвижими имоти.
Яким Александров Червеняков, специалност:
пътно строителство.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Атанас Бойчов Милошов, специалност: ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
Боню Илиев Петков, специалност: противопожарна техника и безопасност.
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Доц. д-р инж. Веселин Симеонов Симеонов,
специалност: противопожарна техника и без
опасност.
Димитър Стоянов Димитров, специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, eксперт по химическа
и радиационна защита.
Ж ивко Здравков Мартинов, специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ, техника
и технология на взривните работи.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Валентина Владимировна Йорданова, специалност: биология и химия.
Екатерина Димитрова Цочева, специалност:
озеленяване, специалност: строителство и архитектура.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, специалност: биология – екология, оценител на
земеделски земи, експерт по ЕО и ОВОС със
следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Маргрета Тодорова Софрониева, специалност:
биология – хидробиология и опазване на водите,
търговски маркетинг и мениджмънт, системи за
управление на качеството и вътрешни одитори
по ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специалност: селекция и семепроизводство.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност:
горско стопанство.
Снежана Любенова Петрова, специалност:
полевъдство.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Валентина Владимировна Йорданова, специалност: биология и химия.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология.
Маргрета Тодорова Софрониева, специалност:
биология – хидробиология и опазване на водите,
търговски маркетинг и мениджмънт, системи за
управление на качеството и вътрешни одитори
по ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специалност: селекция и семепроизводство.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
А д риана Иванова Нег рева, специа лност:
химия, квалификация: химик – неорганик, оценител на ювелирни изделия от метали и сплави,
скъпоценни камъни, нумизматика и антикварни
ценности, култ у рно-исторически ценности в
България.
А лбена Георгиева Кръстева, специалност:
инженерна химия.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

Н.с. І ст. д-р Андрей Иванов Мицулов, специалност: химия, кинология.
Ани Методиева Дръндарова, специалност:
химия и екология.
Антон Михайлов Михайлов, специалност: химическа технология на дървесината, икономика,
организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов, специалност:
химия, медицинска химия, достъп до класифицирана информация.
Добринка Дянкова Добрева, специалност: технология на органичен синтез и каучук, патентно
дело, представител по индустриална собственост за изобретения и полезни модели, марки,
географски означения и промишлени дизайни.
Смилен Константинов Мерджанов, специалност: технология на неорганичните вещества.
Д-р Та н я Юл и я нова С т ои л кова-И л иева ,
специалност: химия – органична и аналитична
химия, органична химия.
Д-р Цвета Павлова Сарафска, специалност:
химия, химия на твърдото тяло.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Доц. д-р Васил Насков Атанасов, специалност:
химия, медицинска химия, достъп до класифицирана информация.
Виолета Маринова Григорова, специалност:
технология на нефта и газа, достъп до класифицирана информация.
Десислава Николова Гергова, специалност:
технология на материалите и материалознание – eлектрохимия и защита от корозия.
Десислава Севдалинова Григорова, специалност: химични технологии – биотехнологии.
Зоя Христова Карпузка, специалност: химия.
Илина Иванова Савчева, специалност: икономика на сигурността и отбраната, инженерхимик, фелдшер.
Невена Михайлова Стефанова, специалност:
технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти,
машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: АВ – боеприпаси.
Румяна Тодорова Стоилова, специалност:
химия.
Спас Желязков Димитров, специалност: технология на неорганични вещества.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специалност: технология на каучука и пластмасите,
eксперт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
Христо Василев Дипчев, специалност: технология на силикатите, системи за управление
на качеството съгласно международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, системи
за управление на качеството, околната среда и
условията на труд.
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Цвятко Стоянов Минеков, специалност: оптически прибори и системи.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
А лбена Георгиева Кръстева, специалност:
инженерна химия.
Десислава Николова Гергова, специалност:
технология на материалите и материалознание – електрохимия и защита от корозия.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: АВ – боеприпаси.
Смилен Константинов Мерджанов, специалност: технология на неорганичните вещества.
Христо Василев Дипчев, специалност: технология на силикатите, системи за управление
на качеството съгласно международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, системи
за управление на качеството, околната среда и
условията на труд.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Анна Стоянова Орозова-Петрова, специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Генади Станчев Ганчев, специалност: ветеринарна медицина, ветеринарна администрация,
курс публична администрация.
Д-р Деян Атанасов Даскалов, специалност:
ветеринарна медицина, разработване, внедряване, верификация и контрол на НАССР система.
Д-р Димитър Константинов Драгнев, специалност: ветеринарна медицина.
Ст.н.с. Иванка Димитрова Бръчкова, специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Йордан Тодоров Гогов, специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Николина Димитрова Теофилова-Кънчовска, специалност: ветеринарна медицина,
ветеринарно-санитарна експертиза и контрол на
хранителните продукти от животински произход,
Национални стандарти за млечни продукти и
тяхното прилагане.
Д-р Петър Георгиев Антонов, специалност:
ветеринарна медицина, ветеринарен контрол.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Венцислав Петков Иванов, специа лност:
полевъдство.
Проф. д-р Виктор Крумов Бозев, специалност:
полевъдство.
Георги Пеев Ламбов, специалност: полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Гурко Райков Лозанов, специалност: растителна защита.
Давидко Георгиев Нешев, специалност: полевъдство.
Доц. д-р Ивайло Петров Вълчовски, специалност: полевъдство.
Лидия Тодорова Петкова, специалност: растителна защита.
Михаил Панайотов Караниколов, специалност: лозаро-градинарство.
Надежда Йотова Крисенко-Пещерска, специалност: полевъдство, оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, достъп до класифицирана информация.
Никола Георгиев Кочев, специалност: полевъдство, оценител на земеделски машини и
съоръжения.
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Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специалност: селекция и семепроизводство.
Петър Димитров Петров, специалност: горско стопанство, регистриран за извършване на
дейности в горския фонд.
Роман Иванов Иванов, специалност: агроинженерство – лозаро-градинарство.
Руска Здравкова Лозанова, специалност: лозаро-градинарство.
Севдалина Дакова Бояджиева, специалност:
полевъдство.
Снежана Любенова Петрова, специалност:
полевъдство.
Стамен Гълъбов Костадинов, специалност:
горско стопанство, оценител на гори и земи в
горския фонд.
Христо Събков Събков, специалност: селскостопанска техника, механизация и електрификация на животновъдството.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
А дриана Иванова Нег рева, специа лност:
химия, квалификация: химик – неорганик, оценител на ювелирни изделия от метали и сплави,
скъпоценни камъни, нумизматика и антикварни
ценности, оценител на културно-историческите
ценности в България.
Доц. д-р Благовеста Иванова Иванова-Цоцова,
специалност: история на изкуството.
Велислава Христова Стоянова-Тилева, специалност: изкуствознание, оценител на произведения на изкуството, антиквариат, благородни
метали, скъпоценни камъни, българска живопис,
скулптура и графика на 19 и 20 век.
Диана-Мария Боянова Райнова, специалност:
декоративно-монументална скулптура.
Иван Василев Кава лд ж иев, специа лност:
актьорско майсторство.
Йордан Захариев Андонов, специалност: кинознание, авторско право и сродните му права.
Косьо Георг иев Д желебов, спец иа л нос т:
керамика.
Кристиян Атанасов Бояджиев, специалност:
музикална педагогика, композитор.
Маргарита Иванова Кузова, специалност:
изкуствознание.
Мария Тошкова Вълева, специалност: художествена бродерия, изработка, преработка и
ремонт на изделия от злато и сребро.
Мирослав Димитров Аврамов, специалност:
класическа археология.
Петър Атанасов Наумов, специалност: плакат,
оценител на недвижими имоти.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Александър Георгиев Костадинов, специалност: право, оценител на недвижими имоти,
оценител на финансови активи и финансови
институции.
Бинка Владева Кирова, специалност: художествено оформление на облекло и тъкани,
правна закрила на интелектуалната собственост.
Ваня Лукова Матанова-Колева, специалност:
педагогика, професор по медицинска психология.
Венелина Кирилова Луканска, специалност:
социални дейности – социална работа в общински структури.
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Виолета Пенева Паскалева, специалност:
фармация, квалификация: патентен специалист,
оценка на интелектуална и индустриална собственост.
Владимир Иванов Маринков, специалност:
немска филология – преводач.
Владимир Петров Площаков, специалност:
славянска филология, специалист по полски език
и преподавател по български език и литература,
екскурзовод с руски език.
Георги Василев Цветков, специалност: водно
строителство – среден техник.
Десислава Здравкова Александрова, специалност: история.
Добри Спасов Пандурски, специалност: право.
Добрина Георгиева Златева, специалност: строителство и архитектура – средно образование.
Дора Георгиева Славкова, специалност: математика и информатика, финанси и счетоводство.
Евгени Евгениев Григоров, специа лност:
организация и икономика на дистрибуторската
и аптечната практика, магист ър-фармацевт,
специалност: здравна политика и мениджмънт
на здравеопазването, здравен мениджър.
И ва н Васи лев И ва нов, спец иа л нос т: ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлено
предприятие – среден техник.
Иван Йорданов Иванов, специалност: социално и застрахователно дело, автомонтьор.
Йордан Кирилов Дойчинов, специалност: ел.
монтьор на ел. машини, уреди и апарати.
Йордан Николов Иванов, специалност: мебелно производство.
Красимир Драганов Тасков, специалност:
композиция.
Кристиян Атанасов Бояджиев, специалност:
музикална педагогика, композитор.
Лиляна Спасова Пунева, специалност: фармация, патентно дело, представител по индустриална
собственост за марки, географски означения
и промишлен дизайн, изобретения и полезни
модели, оценител на права на интелектуална и
индустриална собственост.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност: педагогика, квалификация: специалист по педагогика
и преподавател в средните училища, специализация: психология.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова, специалност: предучилищна педагогика, счетоводство
и контрол, мениджмънт и маркетинг, оценител
на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Людми л Ми хай лов Горчев, специа лност:
хорово дирижиране, оперно-симфонично дирижиране.
Мариана Николова Лазарова, специалност:
право.
Мариа на Р ус ева Ра д улова, спец иа л нос т:
международни икономически отношения, преводач – английски език.
Мая Никифорова Станкова-Куюмджиева, специалност: фармация, патентно дело, представител
по индустриална собственост за следните обекти:
марки, географски означения и промишлени
дизайни, изобретения и полезни модели.
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М и росла ва Ца н кова С т ой чева, спец иа лност: чешка филология, квалификация: преводач – немски език.
Момчил Йорданов Златарев, специалност:
физическо възпитание, управление и право на
интелектуална собственост.
Павел Велков Церовски, специалност: икономика и управление на съобщенията, патентно
дело.
Петър Любомиров Костов, специалност: измервателна техника, автотехническа експертиза.
Петя Васкова Христова, специалност: международни икономически отношения, маркетинг,
квалификация: английски език и литература.
Петя Стойнева Гергова, специалност: журналистика.
Д-р Пламена Петрова Попова, специалност:
право, авторски права върху архитектурни произведения, достъп до класифицирана информация.
Радмила Невенова Пеловска, специалност:
преводачи на научно-техническа литература – английски език, италиански език.
Райа Димитрова Костова, специалност: телекомуникации, оценител на недвижими имоти.
Ридван Исмаилов Мехмедов, специалност:
турска филология – специалист по турски език
и литература.
Румяна Кирилова Миленкова, специалност:
философия, ИОУ на изобретения и патентнолицензионни дейности.
Севдалина Иванова Дрехемова, специалност:
икономика на интелектуалната собственост,
съдебно-маркова експертиза.
Симеон Стоянов Кръстев, специалност: културно-просветна работа – организатор методист.
Светла Светозарова Мутафова, специалност:
немска филология.
Светлана Иванова Игова-Манолева, специалност: география на туризма, преводач на
френски език.
Снежана Кирилова Драганова, специалност:
педагогика – детски учител.
Стефка Кръстева Илчева, специалност: немска филология.
Стоян Христов Нейчев, специалност: финанси,
икономика и управление на човешките ресурси,
икономика и организация на труда – проекти.
Цветан Петров Асенов, специалност: машинна
обработка.
Юли ян Георгиев Слабаков, специа лност:
музикална педагогика, композиция.

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ
за съдебния район на Софийския градски
съд за 2015 г.
Георги Красимиров Радков, италиански език.
Красимира Донева Стоянова-Чокова, немски
език.
Недялко Минков Минков, английски език.
3790
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2. – Министерството на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 143 и чл. 144,
ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 8 от Закона за пътищата
е издадено разрешение за строеж № РС-46 от
4.06.2015 г. за обект: Северна скоростна тангента, за участъци, както следва: от км 3+270 до
км 3+900 – основно трасе, включително подлез
на км 3+532, жп естакада над гара Илиянци на
км 3+748 и подлез на км 3+887; от км 4+480
до км 4+557 – основно трасе; от км 4+820 до
км 5+180 – основно трасе, включително надлез
над северна скоростна тангента на пътен възел
„Илиенско шосе“ при км 4+854,05; от км 9+270
до км 9+940 – основно трасе, включително селскостопански надлез на км 9+671,61, от км 12+160
до км 12+635 – основно трасе, в обхвата на действащия подробен устройствен план – парцеларен
план, одобрен със Заповед № РД 02-14-2374 от
24.09.2012 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, за обект:
Северна скоростна тангента от км 0+000 до км
2+250, от км 4+560 до км 14+200,50 и от км 14+820
до км 16+400 (идентичен с км 16+540) – основно
трасе, извън урегулираните територии, одобрени
с Решение № 545 на Столичния общински съвет
от 29.07.2009 г., заповеди на Столичния народен
съвет: № РД-50-09-196 от 27.06.1989 г., № РД-50-09251 от 13.09.1989 г., № РД-50-09-196 от 27.06.1989 г.
и № РД-50-09-251 от 13.09.1989 г., в обхвата на
приключени отчуждителни процедури и безвъзмездно прехвърлени в собственост на държавата
от общината на общински имоти – частна общинска собственост, по влязло в сила решение № 168
от 26.03.2015 г. на Столичния общински съвет и
опис към заявление на АПИ изх. № 04-16-884
от 29.05.2015 г. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
3910
21. – Висшият съдебен съвет реши:
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 – Габрово – изтичащ мандат на 01.07.2015 г.
1.2. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Ардино – изтичащ мандат на 02.07.2015 г.
1.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Мездра – изтичащ мандат на 05.07.2015 г.
1.4. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Бяла Слатина – изтичащ мандат на 05.07.2015 г.
1.5. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Велинград – изтичащ мандат на 06.07.2015 г.
1.6. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Пирдоп – изтичащ мандат на 07.07.2015 г.
1.7. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Момчилград – изтичащ мандат на 08.07.2015 г.
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1.8. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Враца – изтичащ мандат на 09.07.2015 г.
1.9. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Златоград – изтичащ мандат на 12.07.2015 г.
1.10. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Каварна – изтичащ мандат на 12.07.2015 г.
1.11. Административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог – изтичащ мандат
на 12.07.2015 г.
1.12. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Карнобат – изтичащ мандат на 13.07.2015 г.
1.13. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Хасково – изтичащ мандат на 15.07.2015 г.
1.14. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Тервел – изтичащ мандат на 16.07.2015 г.
1.15. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Генерал Тошево – изтичащ мандат на 16.07.2015 г.
1.16. Административен ръководител – окръжен
прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас – изтичащ мандат на 20.07.2015 г.
1.17. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Чирпан – изтичащ мандат на 21.07.2015 г.
1.18. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Дряново – изтичащ мандат на 22.07.2015 г.
1.19. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Крумовград – изтичащ мандат на 22.07.2015 г.
1.20. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Асеновград – изтичащ мандат на 22.07.2015 г.
1.21. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Елена – изтичащ мандат на 23.07.2015 г.
1.22. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Севлиево – изтичащ мандат на 23.07.2015 г.
2. 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
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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 документи, удостоверяващи наличието на
стажа по чл. 170 ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
3749
72. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост и в изпълнение на т. 3 от Решение № 37 от 23.01.2015 г.
на Министерск и я съвет за от ч у ж даване на
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за обект: „Реконструкция и
електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1: Реконструкция
и електрификация на железопътната отсечка
Димитровград – Харманли (от км 231+600 в
междугарието Ябълково – Димитровград до км
266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли, включително гарите Димитровград и
Симеоновград и всички гари и спирки между
тях, с приблизителна дължина на железния път
36 км)“, съгласно влязъл в сила парцеларен план,
одобрен със Заповед № РД-02-15-91 на министъра
на регионалното развитие от 23.06.2014 г., съобщава на Иванка Йовчева Петрова, наследник на
Тончо Вълев Петров, собственик на имот 524054,
намиращ се в землището на гр. Симеоновград,
община Симеоновград, област Хасково, че с
горецитираното решение се отчуждават 0,026
дка от имот 524054 с обща площ 30,525 дка.
Решението може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
3812
75. – Мед и ц и нск и я т у н и вер си т е т – П левен, обявява въз основа на Решение № 343 от
18.05.2015 г. на Министерския съвет докторантури
за учебната 2015/2016 г. по следните специалности:
№
по
ред

Научна специалност

ОНС
„доктор“

редовно
Инфекциозни болести
1
Епидемиология
1
Паразитология и хелминтология
1
Ото-рино-ларингология
2
Имунология
1
Медицинска биология
1
Ортопедия и травматология
1
Всичко общо:
8
За участие в конкурса се подават следните
документи: 1. заявление до ректора; 2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по
медицина с приложено или нотариално заверено
копие от нея или уверение за успешно положени
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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държавни изпити; 4. апликационен формуляр;
5. други документи, удостоверяващи интереси и
постижения в съответната научна област. Срок
за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицинския университет – Плевен – 2 месеца, считано от датата на
обнародване в „Държавен вестник“. Приемът на
документи се извършва в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ет. 2, стая
247, тел. 064/884 103.
3832
71. – Институтът по електрохимия и енергийни
системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност 01.05.14. Електрохимия
(вкл. химически източници на тока) за нуждите
на секция „Водородни системи с полимерен електролит“ при ИЕЕС – БАН, със срок 2 месеца от
обнародването му в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 10, стая 218, тел. 02/979 27 50.
3840
26. – Община Драгоман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен предварителен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация (ПР) на строителен
полигон „15 кантон“ – Драгоман, община Драгоман. Проектът се намира в отдел „УТ“ на Община
Драгоман. В едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Драгоман, на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
3801
44. – Община Елена на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за засегнато трасе на
общински път VTR 2070 в обхвата на свлачище
№ VTR 13.63495.01, попадащо в имот № 083009
по КВС на землище с. Руховци. Парцеларният
план се намира в дирекция „УТОС“ при Община Елена, гр. Елена, ул. Ил. Макариополски
24, където пряко заинтересованите могат да се
запознаят със същия. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
3928
22. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изготвен проект от лицензиран геодезист за нанасяне на имот с проектен № 2 в
строителния полигон на махала Парапандовци,
км. Белица, община Ихтиман, Софийска област.
Проектът се намира в отдел „ТСУ“ при Община
Ихтиман. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
с него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация.
3799
23. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изготвен проект от лицензиран ге-
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одезист за нанасяне на имот с проектен № 3 в
строителния полигон на махала Парапандовци,
км. Белица, община Ихтиман, Софийска област.
Проектът се намира в отдел „ТСУ“ при Община
Ихтиман. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
с него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация.
3800
53. – Община Петрич, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че e изработен ПУП – парцеларен
план за трасе на външно ел. захранване до имот
009029, м. Тузла, землище с. Ново Кономлади.
Трасето и сервитутите са предвидени да преминат
в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите
е приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: 000093, 000131, 000069,
землище с. Ново Кономлади. Проектът се намира
в сградата на Община Петрич. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
3777
15. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
и ел. схема за кабелно трасе на обект: Външно
ел. захранване за поземлен имот (ПИ) № 068007
от КВС на местност Сараджарка в землището на
с. Ракитница, община Стара Загора. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
3798
2. – Заместник областният управител на област Шумен на основание чл. 149, ал. 4 във връзка
с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал Заповед
№ РД-15-77 от 13.05.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж № 1 от 20.07.2009 г. за обект:
„Рехабилитация на пътната инфраструктура Лот
6 – Път I-7 Шумен – Велики Преслав – Върбица,
участък: от км 122+300.00 до км 149+316.06 и Път
I-7 Шумен – Велики Преслав – Върбица, участък:
от км 166+548.00 до км 180+232.87“ (ДВ, бр. 68
от 2009 г.), относно отразяване на изменение на
инвестиционния проект в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 6 ЗУТ,
предвиждащо: етап I: Път I-7 Шумен – Велики
Преслав – Върбица, участък: от км 166+548.00 до
км 180+232.87, определен съгласно Заповед № РД15-126 от 1.07.2013 г. на областния управител на
област Шумен, да се раздели на два етапа: етап
IА: път I-7 Шумен – Велики Преслав – Върбица,
участък от км 166+548 до км 178+524.50; етап
IБ: път I-7 Шумен – Велики Преслав – Върбица, участък от км 178+524.50 до км 180+232.87.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
3802
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване против Разрешение за отсичане
на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 ЗУТ
№ 7 от 14.04.2015 г., издадено от главен инженер
в дирекция „Строителство“ в Община Бургас, с
което е разпоредено премахването и отсичането
на 39 броя дървесни видове: Явор (Acer sp.) – 3
броя, Японска софора (Sophora japonica) – 10
броя, Ясен (Fraxinus sp) – 20 броя, Див рошков
(Cercis silquastrum) – 1 брой, Липа (с непосочен
вид) – 1 брой, Бряст (Ulmus glabra) – 1 брой, и
Джанка (Prunus ceracifera) – 3 броя, намиращи се
на пл. Жени Патева, УПИ ІІІ, кв. 177 ЦГЧ – гр.
Бургас. По оспорването е образувано адм. дело
№ 891/2015 г., насрочено за 28.09.2015 г. в 13 ч.
3852
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм. дело № 12176/2014 г. по описа на ІІ
отделение, 28 състав, по жалба на Румен Димитров
Мунин срещу Решение № 388 по протокол № 64
от 26.06.2014 г. на Столичния общински съвет в
частта му, с която е одобрен подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация, план за
регулация, изменение на плана за застрояване
и план-схеми на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура на м. Факултета,
касаеща поземлени имоти с № 1118а, 1189 и 1190
от кв. 127, м. Ж. к. Факултета, и е насрочено
за 1.07.2015 г. в 9,30 ч. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда със съдържанието, определено в чл. 218,
ал. 4 ЗУТ, и приложенията, посочени в чл. 218,
ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
3851
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
XL състав, призовава Масимо Касандра с последен адрес Бургас, ж.к. Славейков, блок 22, вх.
4, ет. 3, ап. 8, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 29.07.2015 г. в 13,30 ч. като ответник
по гр. д. № 2669/2015 г., заведено от Милена А.
Антова, за развод. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3904
Първомайският районен съд, втори съдебен
състав, призовава Димитрия Георгиева Кръстева
с постоянен адрес Пловдив, ул. Калина 65, ет. 2,
ап. 6, и настоящ адрес с. Татарево, община Първомай, област Пловдив, ул. 36-а № 12, на които
в продължение на повече от месец не е могла да
бъде призована, да се яви в съда на 22.07.2015 г.
в 10 ч. като ответница по гр.д. № 282/1993 г.,
заведено от Иванка Колева Василева от Първомай, ул. Раковски 4; Надя Георгиева Димитрова
от Първомай, ул. Орфей 20, ет. 1; Константин
Георгиев Василев от Първомай, ул. Раковски 4;
Костадин Димитров Вълков от Първомай, ул.
Раковски 4, и Пенка Димитрова Чавдарова от
Първомай, ул. Раковски 4, с предмет чл. 14, ал. 4
ЗСПЗЗ. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3903
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Софийският градски съд, търговско отделение, VІ-19 състав, призовава кредиторите на
„Аери билд“ – ЕООД (н), ЕИК 200086211, за
разглеждане в открито съдебно заседание на т. д.
№ 2827/2015 г. по описа на СГС, ТО, VІ-19 състав,
за представяне на доказателства за несъстоятелност, както и писмени доказателства относно
незаконосъобразността на взетите решения, които съществено ощетяват кредиторите. Делото е
насрочено за 25.06.2015 г. в 13,30 ч. в Съдебната
палата, София, бул. Витоша 2.
3892
Варненският окръжен съд, ХІІ състав, обявява, че е образувано гр.д. № 2469 по описа
за 2014 г. на ВОС, ХІІ състав, по искания на
КОНПИ за отнемане, както следва:
I. От Десислав Енчев Костов:
1. Д ворно м яс т о с п лощ 8 4 6 к в. м, и д.
35064.501.3676 с площ 847 кв. м по КК, УПИ
№ Х в кв. 76 по плана на гр. Каварна от 1988 г.,
изм. 20 04 г., съгласно ск ица от 10.05.2014 г.
УПИ II-3676 в кв. 76, придобит чрез продажба с Н А № 50, том V III, рег. № 4312, дело
№ 981 от 12.07.20 05 г., на нотари ус Йордан
Павлов – РС – гр. Каварна, вписан в рег. на
НК под № 35, вписан в СВ – гр. Каварна, с
вх. рег. № 3958, акт № 65, том VII, дело № 2614,
ведно с изградена в имота жилищна сграда ид.
35064.501.3676.1 с площ 155 кв. м и гараж ид.
35064.501.3676.2 с площ 28 кв. м, по чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 69 ЗОПДНПИ.
2. Сумата 50 000 лв., получена от продажбата
на апартамент № 9, на 3 ет. във Варна, м-ст Свети Никола № 103, състоящ се от: коридор, две
спални, дневна с кухненски бокс, баня, тоалет и
две тераси, със застроена площ 68,40 кв. м, при
граници на апартамента: от запад – апартамент
10, стълбище, от север – двор, от изток – двор, от
юг – двор, заедно с принадлежащото му избено
помещение № 9 със застроена площ 7,13 кв. м,
при граници на избеното помещение: от две страни – коридор, изба № 8, изба № 10 и двор, ведно
с 0,0945 % ид. ч. от общите части на сградата и
от правото на строеж върху мястото, равняващи
се на 15,07 кв. м, с което площта на апартамента
възлиза на 83,47 кв. м, ведно с гараж № 1 с площ
20,45 кв. м, ведно с 0,0261 % от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото,
равняващи се на 4,16 кв. м, с което площта на
гаража възлиза на 24,61 кв. м, при граници на
гаража: от север – двор, от изток – асансьорна
шахта и стълбище, от юг – гараж № 2, и от запад – двор, както и 60 кв. м ид. ч. от мястото,
върху което е построена сградата, представляващо УПИ Х-1882б, идентичен на нов планоснимачен номер 100 в кв. 41, по плана на гр. Варна,
попадащо в 21 подрайон на града, придобит
чрез продажба с НА № 100, том I, рег. № 6738,
дело № 86 от 21.04.2006 г. на нотариус Людмила
Гонова – РС – гр. Варна, вписан в рег. на НК
под № 116, вписан в СВ – гр. Варна, с вх. рег.
№ 9153, акт № 85, том XXVIII, дело № 6592 и
продаден с НА № 141, том I, рег. № 1163, дело
№ 125 от 27.02.2008 г., на нотариус Елена Дионисова – РС – гр. Варна, вписан в рег. на НК
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под № 190, вписан в СВ – гр. Варна, с вх. рег.
№ 4605, акт № 144, том XIII, дело № 3211, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 72
ЗОПДНПИ.
3. Нива с площ 15 дка, ПИ № 014088 по
плана за земеразделяне на с. Селце, ЕК АТТЕ
66113, община Каварна, област Добрич, ведно
с право на преминаване през имот № 014089
на площ 0,783 дка, ширина 2,50 м, придобити
чрез продажба с НА на недвижим имот № 135,
том IV, рег. № 1994, дело № 339 от 20.04.2007 г.,
на нотариус Софка А ндреева – РС – гр. Каварна, вписан в рег. на НК под № 91, вписан в
СВ – гр. Каварна, с вх. рег. № 2022, акт № 9, том
IV, дело № 1477, по чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 69 ЗОПДНПИ.
4. С у мата 14 946,69 лв., п редставл яваща
извършени вноски по сметката от ответника в
размер 14 668,73 лв. и усвоени лихви в размер
277,96 лв., преминали по депозитна сметка в
евро № BG92 PRCB 9230 2418 5071 10, открита на
7.08.2007 г. и закрита на 27.02.2008 г. в „Прокредит банк“ – АД, с титуляр Десислав Костов, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
5. Сумата 19 564,60 лв., представляваща извършени вноски в размер 19 558,30 лв. и усвоени
лихви в размер 6,30 лв., преминали по депозитна
сметка в евро № BG93 BUIB 9888 2427 7689 00,
открита на 12.05.2011 г. и закрита на 8.09.2011 г.
в „Стопанска и инвестиционна банка“ – ЕАД, с
титуляр Десислав Костов, по чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
6. Сумата 390 721,82 лв., представляваща
извършен и вно ск и о т о т ве т н и к а в ра змер
49 540,66 лв. и постъпили суми от трети лица
в размер 341 181,16 лв., преминали по разплащателна сметка в евро № BG30 R ZBB 9155 1421
4219 15, открита на 9.12.2008 г. в „Райфайзенбанк“ – ЕАД, с титуляр Десислав Костов, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
7. Сумата 1500 лв., представляваща извършени
вноски по картова сметка в левове по издадена
кредитна карта Виза № BG27 RZBB 9155 4021
4219 00, открита на 19.10.2011 г. в „Райфайзенбанк“ – ЕАД, с титуляр Десислав Костов, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
8. Сумата 82 050 лв., представляваща вноски
по сметката от ответника в размер 7800 лв. и
постъпили от трети лица суми в размер 74 250 лв.,
преминали по разплащателна сметка в левове
№ BG27 R ZBB 9155 1021 4219 05, открита на
27.05.2011 г. в „Райфайзенбанк“ – ЕАД, с титуляр
Десислав Костов, по чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
9. Сумата 751,68 лв., представляваща вноска в размер 300 лв. и усвоени лихви в размер
451,68 лв., преминали по срочен левов депозит
за 12 месеца с № BG62 IORT 8088 2000 1563 00,
открит на 10.07.2007 г. и закрит на 10.09.2008 г.
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Десислав Костов, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
10. Сумата 130,42 лв., представляваща усвоени лихви по срочен левов депозит за 3 месеца
с № BG35 IORT 8088 2000 1563 01, открит на
10.09.2008 г. и закрит на 21.10.2011 г. в „Ин-
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вестбанк“ – АД, с титуляр Десислав Костов, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
11. Сумата 300,41 лв., представляваща усвоени лихви по депозитна сметка в евро № BG17
BPBI 7938 2455 7221 07, открита на 30.10.2012 г.
в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, с титуляр Десислав Костов, по чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
12. Су мата 39 161,52 лв., представл яваща
вноск и от ответника по сметката в размер
4161,52 лв. и постъпили суми от трети лица
в размер 35 000 лв., преминали по спестовен
влог в левове № BG10 BPBI 7938 4055 7221 01,
открита на 27.10.2008 г. в „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, с титуляр Десислав Костов, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
13. Сумата 7 015,64 лв., представляваща усвоени лихви по спестовен влог в евро № BG89
BPBI 7938 4455 7221 01, открита на 4.11.2008 г.
в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, с титуляр Десислав Костов, по чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
14. Сумата 2394,93 лв., представляваща усвоени лихви по депозитна сметка в евро № BG82
BPBI 7938 2455 7221 01, открита на 12.05.2010 г.
и закрита на 7.09.2011 г. в „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, с титуляр Десислав Костов, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
15. Сумата 994,24 лв., представляваща усвоени лихви по депозитна сметка в евро № BG55
BPBI 7938 2455 7221 02, открита на 21.03.2011 г.
и закрита на 21.07.2011 г. в „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, с титуляр Десислав Костов, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
16. Сумата 480,06 лв., представляваща усвоени лихви по депозитна сметка в евро № BG44
BPBI 7938 2455 7221 06, открита на 30.07.2012 г. и
закрита на 30.10.2012 г. в „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, с титуляр Десислав Костов, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
17. Сумата 281 072,50 лв., представляваща
извършени от ответника вноски по сметката в
размер 50 474,50 лв. и постъпили от трети лица
суми в размер 230 598 лв. по разплащателна сметка в левове № 7791437 (стар № 17140314024066),
открита на 6.06.2002 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Десислав Костов, по чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
18. Сумата 477,49 лв., представляваща усвоени
лихви по спестовен влог в левове № 10996214,
открит на 17.11.2005 г. и закрит на 18.02.2009 г.
в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с тит ул яр Десислав
Костов, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ.
19. Сумата 259 093,80 лв., представляваща
извършен и о т о т ве т н и к а вно ск и в ра змер
86 056,52 лв. постъпили суми от трети лица в
размер 172 531,92 лв. и усвоени лихви в размер
505,36 лв., преминали по спестовен влог в евро
№ 13207203, открит на 5.12.2006 г. и закрит на
1.06.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Десислав Костов, по чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
20. Сумата 102 999,77 лв., представляваща
извършен и о т о т ве т н и к а вно ск и в ра змер
80 000 лв. постъпили суми от трети лица в
размер 22 530,63 лв. и усвоени лихви в размер
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469,14 лв., преминали по спестовен влог в левове
№ 13207116, открит на 5.12.2006 г. и закрит на
6.08.2007 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Десислав Костов, по чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
21. Сумата 526,49 лв., представляваща усвоени
лихви по спестовен влог в левове № 16303899,
открит на 16.10.2008 г. и закрит на 1.06.2009 г.
в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с тит ул яр Десислав
Костов, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ.
22. Сумата 1706,44 лв., представляваща усвоени лихви по срочен депозит в евро № 15164382,
открит на 21.02.2008 г. и закрит на 15.12.2008 г.
в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с тит ул яр Десислав
Костов, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ.
23. Сумата 268,48 лв., представляваща усвоени лихви по срочен депозит в щатски долари
№ 16348219, открит на 28.10.2008 г. и закрит на
31.07.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Десислав Костов, по чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
24. Сумата 14,44 лв., представляваща усвоени
лихви по срочен депозит в евро № 16980388,
открит на 9.04.2009 г. и закрит на 31.07.2009 г.
в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с тит ул яр Десислав
Костов, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ.
25. Сумата 101 149,21 лв., представляваща постъпили суми от трети лица в размер 99 889,17 лв.
и усвоени лихви в размер 1260,04 лв., преминали
по срочен депозит в евро № 17430991, открит на
3.08.2009 г. и закрит на 25.01.2010 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Десислав Костов, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
26. Сумата 3590,80 лв., представляваща усвоени лихви по срочен депозит в евро № 17881728,
открит на 26.11.2009 г. и закрит на 26.07.2010 г.
в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с тит ул яр Десислав
Костов, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ.
27. Сумата 2,92 лв., представляваща усвоени
лихви по срочен депозит в евро № 18513059,
открит на 26.05.2010 г. и закрит на 30.07.2010 г.
в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с тит ул яр Десислав
Костов, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ.
28. Сумата 1982,62 лв., представляваща усвоени лихви по срочен депозит в евро № 18524751,
открит на 31.05.2010 г. и закрит на 4.02.2011 г.
в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с тит ул яр Десислав
Костов, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ.
29. Сумата 2127,50 лв., представляваща усвоени лихви по срочен депозит в евро № 19069266,
открит на 6.12.2010 г. и закрит на 8.08.2011 г.
в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с тит ул яр Десислав
Костов, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ.
30. Сумата 50,52 лв., представляваща усвоени
лихви по срочен депозит в евро № 19534869,
открит на 8.06.2011 г. и закрит на 7.11.2011 г.
в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с тит ул яр Десислав
Костов, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ.

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

31. Сумата 9950 лв., представляваща кредит
в левове № 4160775, усвоен на 20.05.2004 г., погасен на 24.03.2005 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Десислав Костов, по чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
32. Сумата 19 812,45 лв., представляваща кредит в левове № 10995320, усвоен на 17.11.2005 г.,
погасен на 14.11.2006 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Десислав Костов, по чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
33. Сумата 39 945 лв., представляваща кредит
в левове № 13085802, усвоен на 14.11.2006 г., погасен на 20.02.2008 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Десислав Костов, по чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
34. Сумата 121 980 лв., представляваща кредит в левове № 16029391, усвоен на 18.08.2008 г.,
погасен на 18.11.2008 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Десислав Костов, по чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
35. Сумата 3725 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в левове
№ BG76 UNCR 7000 1517 3724 18, открита на
9.06.2009 г. и закрита на 30.04.2010 г. в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Десислав Костов, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
36. Сумата 923,37 лв., представляваща извършени вноски от ответника в размер 50 лв.
и усвоени лихви в размер 873,37 лв. по разплащателна сметка в евро № BG31 UNCR 7000
1520 0257 90, открита на 25.02.2011 г. и закрита
на 31.12.2011 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Десислав Костов, по чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
37. Сумата 680,94 лв., представляваща усвоени
лихви по депозитна сметка в евро № BG16 UNCR
7000 2519 2763 13, открита на 7.12.2009 г. и закрита
на 11.02.2010 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Десислав Костов, по чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
38. Сумата 669,87 лв., представляваща усвоени
лихви по депозитна сметка в евро № BG05 UNCR
7000 2520 0322 38, открита на 8.03.2011 г. и закрита
на 9.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Десислав Костов, по чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
39. Сумата 216,20 лв., представляваща усвоени
лихви по депозитна сметка в евро № BG33 UNCR
7000 2520 1174 82, открита на 9.06.2011 г., закрита
на 11.07.2011 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Десислав Костов, по чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
40. Сумата 9,39 лв., представляваща усвоени
лихви по депозитна сметка в евро № BG74 UNCR
7000 2519 2763 36, открита на 11.02.2010 г., закрита
на 15.02.2010 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Десислав Костов, по чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
41. Сумата 2733,03 лв., представляваща усвоени лихви по депозитна сметка в евро № BG43
UNCR 7000 2517 3575 55, открита на 5.06.2009 г.
и закрита на 7.12.2009 г. в „УниКредит Булбанк“ – А Д, с титуляр Десислав Костов, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
42. Сумата 3901,20 лв., представляваща усвоени лихви по депозитна сметка в евро № BG04
UNCR 7000 2519 4051 51, открита на 15.02.2010 г.
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и закрита на 29.11.2010 г. в „УниКредит Булбанк“ – А Д, с титуляр Десислав Костов, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
43. Сумата 10,19 лв., представляваща усвоени
лихви по депозитна сметка в евро № BG48 UNCR
7000 4517 2860 05, открита на 3.06.2009 г. и закрита
на 5.06.2009 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Десислав Костов, по чл. 62 във връзка
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
44. Сумата 4291,38 лв., представляваща усвоени лихви по депозитна сметка в щатски долари
№ BG56 UNCR 7000 2519 2776 30, открита на
8.12.2009 г. и закрита на 15.06.2010 г. в „УниКредит Булбанк“ – А Д, с тит ул яр Десислав
Костов, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ.
45. Сумата 838,75 лв., представляваща усвоени лихви по депозитна сметка в щатски долари
№ BG44 UNCR 7000 2517 3562 76, открита на
5.06.2009 г. и закрита на 8.12.2009 г. в „УниКредит Булбанк“ – А Д, с тит ул яр Десислав
Костов, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ.
46. Сумата 1,33 лв., представляваща усвоени лихви по спестовен влог в щатски долари
№ BG10 UNCR 7000 4517 2860 10, открита на
2.06.2009 г. и закрита на 5.06.2009 г. в „УниКредит Булбанк“ – А Д, с тит ул яр Десислав
Костов, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ.
47. 84 130 дяла, инвестирани в „ДФ Райфайзен ликвидност“, на стойност 124 268,24 лв., по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
48. Сумата 29 458,30 лв., представляваща
равностойност та на извършените вноск и от
Десислав Костов по разплащателна сметка №
11297781, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр „Же – Де – 2006“ – ЕООД, ЕИК 124675209.
49. Наличните парични средства по всички
банкови сметки, открити в лицензираните банки в Република България с титуляр Десислав
Костов, с изключение на сумите от трудово или
друго възнаграждение за труд съгласно условията на разпоредбата на чл. 446 ГПК, което е
наложено от факта, че наличното имущество
на лицето е на стойност, по-малка от пълния
размер на цената на иска, по чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ.
II. От Ани Желязкова Костова:
1. Сумата 2500 лв., представляваща равностойността на 5 дружествени дяла по 500 лв. всеки
в „Агродес А А“ – ООД, по чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 4 и чл. 66, ал. 1 ЗОПДНПИ.
2. Сумата 11 734,98 лв., представляваща усвоени лихви по депозитна сметка в евро № BG68
PRCB 9230 2408 1418 31, открита на 27.02.2009 г. и
закрита на 21.03.2013 г. в „Прокредит банк“ – АД,
с титуляр Ани Костова, по чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ.
3. Сумата 10 606,31 лв., представляваща извършени вноски по сметката от Ани Костова
в размер 3949,15 лв. и усвоени лихви в размер
6657,16 лв., преминали по разплащателна сметка
в левове № BG83 R ZBB 9155 1013 5088 01, открита на 18.08.2010 г. в „Райфайзенбанк“ – ЕАД,
с титуляр Ани Костова, по чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ.
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4. Сумата 99,85 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в евро
№ BG27 R ZBB 9155 1413 5088 06, открита на
26.04.2010 г. в „Райфайзенбанк“ – ЕАД, с титуляр Ани Костова, по чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ.
5. Сумата 19 634,40 лв., представляваща извършени вноски по сметката от Ани Костова в
размер 19 570,40 лв. и постъпили суми от трети
лица в размер 64 лв., преминали по картова
сметка № BG39 R ZBB 9155 4013 5088 12, открита на 26.04.2010 г. в „Райфайзенбанк“ – ЕАД, с
титуляр Ани Костова, по чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ.
6. Сумата 7193,55 лв., представляваща извършени вноски по безсрочен левов влог с № BG50
IORT 8088 4000 7885 00, открит на 26.06.2008 г. в
„Инвестбанк“ – АД, с титуляр Ани Костова, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ.
7. Сумата 24 330,70 лв., представляваща извършени по сметката вноски от Ани Костова
в размер 21 100 лв. и постъпили суми от трети
лица в размер 3230,70 лв. по банкова сметка
в левове № BG22 UBBS 8002 1081 7971 15, открита на 20.03.2006 г. в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Ани Костова, по чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ.
8. Су мата 161 695,55 лв., представл яваща
извършени вноски от съпругата на ответника
в размер 55 695,50 лв. и постъпили суми от
трети лица в размер 106 000 лв. по разплащателна сметка в левове № 13962675, открита на
17.05.2007 г. и закрита на 10.05.2010 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ани Костова, по чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ.
9. Сумата 433,29 лв., представляваща усвоени
лихви по срочен депозит в левове № 14091893,
открит на 19.06.2007 г. и закрит на 20.03.2008 г. в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ани Костова, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ.
10. Сумата 10 434,22 лв., представл яваща
извършени вноски от съпругата на ответника в
размер 10 433,29 лв. и усвоени лихви в размер
0,93 лв. по срочен депозит в левове № 15042658,
открит на 18.01.2008 г. и закрит на 4.04.2008 г. в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ани Костова, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ.
11. Сумата 53,89 лв., представляваща усвоени
лихви по срочен депозит в левове № 15169222,
открит на 22.02.2008 г. и закрит на 21.07.2008 г. в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ани Костова, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ.
12. Сумата 1584,83 лв., представляща усвоени
лихви по срочен депозит в евро № 15609208, открит на 21.05.2008 г. и закрит на 15.12.2008 г. в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ани Костова, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ.
13. Сумата 103 433,19 лв., представляваща
извършени вноски от Ани Костова в размер
14 862,10 лв., постъпили суми от трети лица в
размер 36 261,49 лв. и начислени лихви в размер
3444,14 лв. по срочен депозит в евро № 17546750,
открит на 1.09.2009 г. и закрит на 30.04.2010 г. в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ани Костова, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ.
14. Сумата 4019,72 лв., представляваща усвоени лихви по срочен депозит в евро № 18222171,
открит на 1.03.2010 г. и закрит на 2.05.2011 г. в

ВЕСТНИК

БРОЙ 43

„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ани Костова, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ.
15. Сумата 291,89 лв., представляваща усвоени лихви по депозитна сметка в евро № BG57
UNCR 7000 2519 2762 54, открита на 7.12.2009 г.
и закрита на 11.02.2010 г., в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ани Костова, по чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ.
16. Сумата 4,03 лв., представляваща усвоени лихви по депозитна сметка в евро № BG66
UNCR 7000 2519 2761 89, открита на 11.02.2010 г.
и закрита на 15.02.2010 г., в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ани Костова, по чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ.
17. Сумата 1171,50 лв., представляваща усвоени лихви по депозитна сметка в евро № BG91
UNCR 7000 2517 3563 03, открита на 5.06.2009 г.
и закрита на 7.12.2009 г., в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ани Костова, по чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ.
18. Сумата 1349 лв., представляваща усвоени лихви по депозитна сметка в евро № BG65
UNCR 7000 2519 4099 70, открита на 15.02.2010 г.
и закрита на 29.11.2010 г., в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ани Костова, по чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ.
19. Наличните парични средства по всички
банкови сметки, открити в лицензираните банки
в Република България с титуляр Ани Костова,
с изключение на сумите от трудово или друго
възнаграждение за труд съгласно условията на
разпоредбата на чл. 446 ГПК, което е наложено
от факта, че наличното имущество на лицето
е на стойност, по-малка от пълния размер на
цената на иска, по чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ.
III. От Десислав Костов и Ани Костова:
1. Дворно място с площ 900 кв. м в гр. Каварна,
община Каварна, област Добрич, съставляващо
УПИ № VI, в кв. 186 по плана на града, одобрен
с Решение № 54 от 25.04.2006 г. на Общинския
съвет – гр. Каварна, ПИ ид. 35064.501.3478, ведно с
построената в мястото двуетажна жилищна сграда
в незавършен вид до степен груб строеж с РЗП
95 кв. м, придобит чрез продажба с НА № 191,
том VI, рег. № 3910, дело № 716 от 9.08.2007 г.,
на нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна,
вписан в рег. на НК под № 91, вписан в СВ – гр.
Каварна, с вх. рег. № 3605, акт № 68, том XII,
дело № 2226, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 69 ЗОПДНПИ.
2. Сумата 180 000 лв., получена от продажбата
на: нива с площ 10,921 дка, трета категория,
парцел № 37 от масив № 3, съставляваща поземлен имот № 003037 по плана за земеразделяне
на с. Било, ЕК АТТЕ 04090, община Каварна,
област Добрич, при граници и съседи: имот №
003038 на Тома Костов Томов, имот № 003010
на Димитър Костов Томов, имот № 003012 на
Софийка Костова Николова, полски път, право
на преминаване за имот № 003036, право на
преминаване за имот № 003010, придобит чрез
продажба с НА № 133, том Х, рег. № 6303, дело
№ 1295 от 10.12.2007 г., на нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в рег. на НК
под № 91, вписан в СВ – гр. Каварна, с вх. рег.
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№ 5692, акт № 76, том XII, дело № 3642, и нива
с площ 10,929 дка, трета категория, парцел № 36
от масив № 3, съставляваща поземлен имот
№ 003036 по плана за земеразделяне на с. Било,
ЕКАТТЕ 04090, община Каварна, област Добрич,
при граници и съседи: имот № 003035 на Енчо
Костов Томов, имот № 100005 на МЗГ – НУГ,
имот № 003010 на Димитър Костов Томов, имот
№ 003012 на Софийка Костова Николова, право
на преминаване през имот № 003037, придобит
чрез продажба с НА № 134, том Х, рег. № 6304,
дело № 1296 от 10.12.2007 г. на нотариус Софка
Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в рег. на
НК под № 91, вписан в СВ – гр. Каварна, с
вх. рег. № 5693, акт № 77, том XII, дело № 3643
и продадени чрез продажба с НА № 83, том
V, рег. № 3112, дело № 674 от 23.07.2008 г., на
нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна,
вписан в рег. на НК под № 91, вписан в СВ – гр.
Каварна, с вх. рег. № 2936, акт № 110, том VI,
дело № 1877, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 72 ЗОПДНПИ.
3. Ателие № 9, ид. № 10135.536.466.1.9 в гр. Вар
на, община Варна, област Варна, СЗ „Приморски
парк“, м-ст Салтанат, в обществена сграда с
ателиета ид. № 10135.536.466.1, вх. 1, ет. 3, с площ
123,05 кв. м, състоящо се от: зала и санитарен
възел, при граници по документ за собственост:
от изток – ателие № 8, от запад – УПИ № XV-73
и XVI-72, от север – стълбищна клетка и асансьор, от юг – двор, и по кадастрална карта: на
същия етаж – 008, под обекта – 006, над обекта – 010, ведно със съответния процент идеални
части от общите части на сградата, равни на
10,83 кв. м ид. ч., и от правото на строеж върху
ПИ № 10135.536.466, целият с площ по предходен
документ за собственост 1117 кв. м, а по КК,
одобрена със Заповед № 300-5-18 от 4.03.2004 г.
на изпълнителния директор на АГКК, изменена
със Заповед № КД-14-03-566 от 16.10.2006 г. на
началник-отдел СГКК – Варна, 1005 кв. м, ведно с принадлежащото паркомясто № 7 с площ
20 кв. м, при граници по документ за собственост: паркомясто № 6, 8 и двор, придобит чрез
продажба с НА № 156, том I, рег. № 1965, дело
№ 149 от 14.02.2008 г., на нотариус Огнян Шарабански – РС – Варна, вписан в рег. на НК под
№ 147, вписан в СВ – Варна, с вх. рег. № 3156,
акт № 101, том IX, дело № 2151, по чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 ЗОПДНПИ.
5. Апартамент № 6 във Варна, ж.к. Чайка,
бл. 198, ет. 4, състоящ се от: антре, дневна,
две спални, баня, тоалет и четири тераси, при
граници: преддверие, апартамент № 5, УПИ
№ III-2857 – за озеленяване, УПИ-V – трафопост, стълбище – обект ид. 10135.2562.226.1.6 с
площ 114,10 кв. м, ведно с прилежащото избено
помещение № 3 с площ 14,20 кв. м, при граници:
коридор, изби № 9, 10 и 4, както и 9,9675 % ид. ч.
от общите части на сградата, представляващи
16,85 кв. м ид. ч. от правото на строеж върху
дворното място, в което е построена сградата,
с площ 400 кв. м, представляващо УПИ № IV2824 в кв. 28 по плана на 19 подрайон на гр.
Варна, при граници: улица по регулация, УПИ
№ II-2650, III-2857 – за озелен яване, V I – за
детска площадка, V – за трафопост; гараж № 4
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на първи етаж със застроена площ 24 кв. м, при
граници: гараж № 2, асансьорна шахта, офис
№ 1, УПИ VI – за детска площадка и озеленяване – обект ид. 10135.2562.226.1.14, както и
1,9440 % ид. ч. от общите части на сградата,
представляващи 3,29 кв. м ид. ч. от правото на
строеж върху същото дворно място, придобит
чрез продажба с НА № 99, том V, рег. № 6390,
дело № 813 от 20.08.2008 г., на нотариус Елена
Дионисова – РС – гр. Варна, вписан в рег. на НК
под № 190, вписан в СВ – гр. Варна, с вх. рег.
№ 23956, акт № 108, том XXIV, дело № 18778, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 ЗОПДНПИ.
6. Сумата 13 768 лв., получена от продажбата на 1/2 ид. ч. от поземлен имот – нива с
площ 11 492 кв. м, трайно предназначение на
територията: земеделска, трета категория, с ид.
35064.24.92, стар ид. 024009 по кадастралната
карта на гр. Каварна, община Каварна, област
Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-32 от
27.02.2008 г. на АГКК, изменена със Заповед
№ КД-14-08-914 от 13.08.2008 г. на СГКК – Добрич, при съседи: 35064.24.93, 48828.14.71, придобит чрез продажба с НА № 95, том VI, рег.
№ 3968, дело № 841 от 4.09.2008 г., на нотариус
Софка Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в
рег. на НК под № 91, вписан в СВ – гр. Каварна, с вх. рег. № 3463, акт № 162, том VII, дело
№ 1268, и продаден с НА № 73, том V, рег.
№ 2352, дело № 405 от 17.07.2009 г., на нотариус
Софка Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в
рег. на НК под № 91, вписан в СВ – гр. Каварна, с вх. рег. № 2398, акт № 38, том VIII, дело
№ 1184, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2,
чл. 72 и 69 ЗОПДНПИ.
7. Сумата 15 152 лв., получена от продажбата
на 1/2 ид. ч. от поземлен имот – нива с площ
13 305 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, трета категория, с ид.
35064.25.29, стар ид. 025004 по кадастралната
карта на гр. Каварна, община Каварна, област
Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-32 от
27.02.2008 г. на АГКК, изменена със Заповед
№ КД-14-08-834 от 6.08.2008 г. на СГКК – Добри ч, п ри с ъ с ед и: 350 6 4.2 5.83, 350 6 4.2 5.3 0,
35064.25.28, 35064.25.5, придобит чрез продажба
с НА № 133, том VI, рег. № 4157, дело № 874
от 12.09.2008 г., на нотариус Софка А ндреева – РС – гр. Каварна, вписан в рег. на НК
под № 91, вписан в СВ – гр. Каварна, с вх. рег.
№ 3535, акт № 187, том VII, дело № 2304, и
продаден с НА № 85, том VII, рег. № 3693, дело
№ 701 от 23.12.2009 г., на нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в рег. на НК
под № 91, вписан в СВ – гр. Каварна, с вх. рег.
№ 4366, акт № 145, том XIV, дело № 2084, по
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, чл. 72 и
69 ЗОПДНПИ.
8 и 9. 4995 кв. м ид. ч. от имот в с. Раковски – нива с площ 11 502 кв. м, ид. 62092.31.127,
придобит чрез замяна с НА № 176, том III, рег.
№ 1258, дело № 208 от 1.04.2009 г., на нотариус
Софка Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в
рег. на НК под № 91, вписан в СВ – гр. Каварна, с вх. рег. № 1354, акт № 105, том IV, дело
№ 538, и с НА № 175, том III, рег. № 1257, дело
№ 207 от 1.04.2009 г., на нотариус Софка Ан-
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дреева – РС – гр. Каварна, вписан в рег. на НК
под № 91, вписан в СВ – гр. Каварна, с вх. рег.
№ 1353, акт № 104, том IV, дело № 537, по чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 69 ЗОПДНПИ.
10. 1215 кв. м ид. ч. от поземлен имот ид.
№ 07257.501.882 по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич, целият с площ
3200 кв. м, отделно от сградите, придобит чрез
договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, от 25.05.2009 г. (акт
№ 112, том VI, вх. рег. 1938 от 29.05.2009 г. на
СВ – Каварна), по чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 2 ЗОПДНПИ.
11. Поземлен имот в с. Българево, община Каварна, област Добрич – нива с площ 20 001 кв. м,
трайно предназначение на територията: земеделска, трета категория, с ид. 07257.21.42, придобит
чрез продажба с НА № 171, том IV, рег. № 1914,
дело № 333 от 10.06.2009 г., на нотариус Софка
Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в рег. на
НК под № 91, вписан в СВ – гр. Каварна, с
вх. рег. № 2036, акт № 180, том VI, дело № 970,
по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 69
ЗОПДНПИ.
12. Поземлен имот в с. Българево, община Каварна, област Добрич – нива с площ 16 636 кв. м,
ид. 07257.20.60, придобит чрез продажба с НА №
13, том V, рег. № 2050, дело № 366 от 24.06.2009 г.,
на нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна,
вписан в рег. на НК под № 91, вписан в СВ – гр.
Каварна, с вх. рег. № 2183, акт № 89, том VII,
дело № 1062, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 69 ЗОПДНПИ.
13. Поземлен имот в с. Видно, община Каварна, област Добрич – нива с площ 29 992 кв. м,
ид. 11003.37.75, придобит чрез продажба с НА №
62, том I, рег. № 2297, дело № 395 от 10.07.2009 г.,
на нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в рег. на НК под № 91, вписан в
СВ – гр. Каварна, с вх. рег. № 2336, акт № 187,
том VII, дело № 11731, по чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 69 ЗОПДНПИ.
14. А пар т а мен т № 8 в г р. Варна , ра йон
„Приморски“, ул. Ген. Тошев 38, вх. Б, на 3
ет., ид. 10135.2558.74.1.23, със застроена площ
75,08 к в. м, състоящ се о т ан т ре, дневна с
ку хненски бокс, спалня, баня-тоалет, перално и тераса, ведно с избено помещение № 8
със застроена площ 2,76 кв. м, при граници:
изба № 9, изба № 7, коридор, рампа, ведно с
2,0947 % ид. ч. от общите части на сградата и
от правото на строеж върху дворното място и
18,71 кв. м от дворното място, цялото с площ
845 кв. м по скица, а по нотариален акт с площ
893 кв. м, ПИ ид. № 10135.2558.74, придобит
чрез продажба с НА № 195, том I, рег. № 3959,
дело № 184 от 16.07.2009 г., на нотариус Елена Дионисова – РС – гр. Варна, вписан в рег.
на НК под № 190, вписан в СВ – гр. Варна, с
вх. рег. № 13994, акт № 178, том XXXIX, дело
№ 8497, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 ЗОПДНПИ.
15. Поземлен имот – нива ид. 11003.24.43
по КККР в с. Видно, община Каварна, област
Добрич, с площ 6389 кв. м, придобит чрез продажба с НА № 38, том IV, рег. № 2901, дело
№ 555 от 17.07.2009 г., на нотариус Йордан Пав-
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лов – РС – гр. Каварна, вписан в рег. на НК под
№ 35, вписан в СВ – гр. Каварна, с вх. рег. № 2389,
акт № 29, том VIII, дело № 1172, по чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 69 ЗОПДНПИ.
16. Поземлен имот – нива с площ 11 480 кв. м,
ид. 51408.12.39 по КК на с. Нейково, община
Каварна, област Добрич, придобит чрез продажба с НА № 197, том V, рег. № 2772, дело
№ 496 от 4.09.2009 г., на нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в рег. на НК
под № 91, вписан в СВ – гр. Каварна, с вх. рег.
№ 3030, акт № 89, том Х, дело № 1475, по чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 69 ЗОПДНПИ.
17. Поземлен имот – нива с площ 11 250 кв. м,
ид. 03318.24.24 по КК на с. Белгун, община Каварна, област Добрич, придобит чрез продажба
с НА № 2, том III, рег. № 2797, дело № 501
от 8.09.20 09 г., на нотари ус Софка А н д реева – РС – гр. Каварна, вписан в рег. на НК под
№ 91, вписан в СВ – гр. Каварна, с вх. рег. № 3049,
акт № 128, том Х, дело № 1438, по чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 69 ЗОПДНПИ.
18. Апартамент № 10 в гр. Каварна, ул. Марица 18, на 2 ет., с площ 73,43 кв. м, състоящ се
от две спални, кухня-столова-дневна, коридор,
баня с тоалет и тераса, ид. 35064.501.2505.1.10,
заедно с 5,8649 %, представляващи 10,85 кв. м
ид. ч. от общите части на сградата, с прилежащото складово помещение № С-6 на 0 етаж със
застроена площ по кадастрална схема 9,39 кв. м,
представляващ самостоятелен обект в сграда ид.
35064.501.2505.1.28; гараж № Г-3 на първи етаж,
със застроена площ 23 кв. м, ид. 35064.501.2505.1.3,
както и прилежащите към гаража 25,4725 %,
представляващи 0,41 кв. м от общите части на
сградата, ведно с 60,24 кв. м ид. ч. от ПИ, целият
с площ 785 кв. м, ид. 35064.501.2505, придобит
чрез продажба с НА № 133, том VI, рег. № 3160,
дело № 582 от 26.10.2009 г., на нотариус Софка
Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в рег. на НК
под № 91, вписан в СВ – гр. Каварна, с вх. рег.
№ 3661, акт № 104, том XII, дело № 1716, по чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 69 ЗОПДНПИ.
19. Сумата 6500 лв., получена от продажбата на 1/2 ид. ч. от поземлен имот с площ
571 кв. м, с ид. 35064.501.3168, стар ид. 3168 по
кадастралната карта на гр. Каварна, ул. Андрей
Василев-Амира 36, одобрена със Заповед № РД18-32 от 27.02.2008 г. на А ГК К, при съседи:
35064.501.3173, 35064.501.3174, 35064.501.3169,
35064.501.3167, 35064.501.3166, 35064.501.3340,
придобит чрез продажба с НА № 78, том VII,
рег. № 3634, дело № 694 от 22.12.2009 г., на
нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна,
вписан в рег. на НК под № 91, вписан в СВ – гр.
Каварна, с вх. рег. № 4336, акт № 123, том XIV,
дело № 2059, и продаден с НА № 18, том III, рег.
№ 1401, дело № 378 от 15.08.2011 г., на нотариус
Софка Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в
рег. на НК под № 91, вписан в СВ – гр. Каварна, с вх. рег. № 2105, акт № 192, том VII, дело
№ 106, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и чл. 72 ЗОПДНПИ.
20. Поземлен имот ид. 35064.29.139, с площ
11 624 кв. м, номер по предходен план 29,45, по КК
на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич,
представляващ част от поземлен имот – нива
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с площ 18 625 кв. м, ид. 35064.29.45, придобит
чрез продажба с НА № 72, том IV, рег. № 1824,
дело № 284 от 25.06.2010 г., на нотариус Софка
Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в рег. на
НК под № 91, вписан в СВ – гр. Каварна, с
вх. рег. № 1788, акт № 75, том V, дело № 718,
по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 69
ЗОПДНПИ.
21. Поземлен имот ид. 35064.116.13 по КККР
в гр. Каварна, община Каварна, област Добрич,
местност Шабленски лозя, с площ 6999 кв. м,
придобит чрез замяна с НА № 40, том II, рег.
№ 1933, дело № 186 от 26.08.2013 г., на нотариус
Петър Марковски – РС – гр. Каварна, вписан в
рег. на НК под № 538, вписан в СВ – гр. Каварна, с вх. рег. № 2553, акт № 90, том XIII, дело
№ 1116, по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и чл. 69 ЗОПДНПИ.
22. Сумата 90 034 лв., получена от продажбата на поземлен имот с площ 1023 кв. м, с
ид. 35064.501.3458, стар ид. кв. 310, парцел XII
по кадастралната карта на гр. Каварна, Крайбрежна зона, ул. Черноморска, община Каварна,
област Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-32
от 27.02.2008 г. на АГКК, изменена със Заповед
№ К Д-14-08-580 от 9.07.2008 г. на СГКК – Добрич, при съседи: 35064.501.3459, 35064.501.3463,
35064.501.3457, 35064.501.2300, придобит чрез
продажба с НА № 174, том VII, рег. № 3741,
дело № 700 от 28.12.2010 г., на нотариус Софка
Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в рег. на
НК под № 91, вписан в СВ – гр. Каварна, с
вх. рег. № 4064, акт № 55, том XII, дело № 19471
и продаден с НА № 104, том II, рег. № 2356,
дело № 236 от 15.10.2013 г., на нотариус Петър
Марковски – РС – гр. Каварна, вписан в рег.
на НК под № 538, вписан в СВ – гр. Каварна,
с вх. рег. № 3058, акт № 5, том X, дело № 1362,
по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, чл. 72
и чл. 69 ЗОПДНПИ.
23. Поземлен имот – нива с площ 17 175 кв. м,
ид. 66113.11.73 по КККР в землището на с. Селце, община Каварна, обласат Добрич, придобит
чрез продажба с НА № 87, том III, рег. № 2796,
дело № 440 от 5.12.2012 г., на нотариус Петър
Марковски – РС – гр. Каварна, вписан в рег.
на НК под № 538, вписан в СВ – гр. Каварна, с
вх. рег. № 3365, акт № 47, том XI, дело № 1743,
по чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 69
ЗОПДНПИ.
24. Парични средства в размер 455 756 лв.,
доброволно предадени и иззети от органите на
досъдебното производство:
– 2 бр. банкноти с номинал
100 лв.
– 23 банк ноти с номинал
50 лв.
– 20 бр. банкноти с номинал
20 лв.
– 70 бр. банкноти с номинал
50 лв.
– 1 бр. банкнота с номинал
200 евро
– 450 бр. банкноти с номинал 50 лв.

= 200 лв.
= 1150 лв.
= 400 лв.
= 3500 лв.
= 391,17 лв.
= 22 500 лв.
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– 125 бр. банкноти с номинал 100 лв.
= 12 500 лв.
– 20 бр. банкноти с номинал
20 евро
= 782,23 лв.
– 78 бр. банкноти с номинал
50 евро
= 7627,74 лв.
– 440 банкноти с номинал
100 евро
= 86 056,52 лв.
– 6 бр. банкноти с номинал
200 евро
= 2346,70 лв.
– 124 банкноти с номинал
500 евро
= 121 261,46 лв.
– 10 бр. банкноти с номинал
100 долара
= 1457,18 лв.
– 300 бр. банкноти с номинал 100 евро
= 58 674,90 лв.
– 100 бр. банкноти с номинал 200 евро
= 39 116,60 лв.
– 100 бр. банкноти с номинал 500 евро
= 97 791,50 лв.,
съхранени в сейф № 434 в обществен трезор на
„Централна кооперативна банка“ – А Д, клон
Варна, съгласно Договор № 80810НК-А А-0498
за наем на сейф, сключен между банката и
Комисията на 8.09.2014 г., по чл. 62 във връзка
с чл. 68 ЗОПДНПИ.
25. Су мата 61 749,46 лв., представл яваща
равностойност та на извършените вноск и от
ответника в размер 61 569,66 лв. и постъпили суми от трети лица в размер 179,80 лв. по
спестовен влог в евро № 16778278, открит на
18.02.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр
Десислава Десиславова Костова (открит преди навършване на пълнолетие), по чл. 62 във
връзка с чл. 65 ЗОПДНПИ.
Указва на заинтересованите лица, че следва
да предявят претенциите върху имуществото в
срок до първото съдебно заседание, насрочено
на 25.09.2015 г. в 13,30 ч.
3772
Ямболският окръжен съд, гражданско отделение, VІ състав, на основание чл. 76, ал. 1
ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 177
по описа за 2015 г. по предявен на 29.04.2015 г.
иск от Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество с правно основание чл. 74,
ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ с цена на иска 992 730,12 лв.
по отношение на следното имущество:
1
/2 идеална част от самостоятелен обект – офис
(книжарница) с идентификатор № 87374.542.164.2.83,
намиращ в Ямбол, ул. Граф Игнатиев 6, вход А,
разположен на партерен етаж, със застроена
площ 350 кв. м ведно с 9,511 % идеални части
от общите части на сградата и отстъпеното
право на строеж върху терена при граници на
обекта: на същия етаж – обекти с идентификатори № 87374.542.164.2.86, № 87374.542.164.2.85,
№ 87374.542 .16 4.2 .87, № 87374.542 .16 4.2 .88 и
№ 87374.542.164.2.81; на обекта – обект с идентификатор № 87374.542.164.2.3, който самостоятелен
обект попада в осеметажна сграда с идентификатор
№ 87374.542.164.2 в поземлен имот с идентификатор
№ 87374.542.164, придобит с НА № 49, том III, рег.
№ 9488, дело № 689 от 14.12.2006 г. и НА № 96,
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том IX, рег. № 14305, дело № 1372 от 17.12.2007 г.;
пазарната стойност към този момент е 86 253 лв.;
1
/2 идеална част от сграда за портиерни със
застроена площ 22 кв. м, овчарник със застроена
площ 576 кв. м, овчарник със застроена площ 768
кв. м, краварник със застроена площ 582 кв. м,
краварник със застроена площ 737 кв. м, краварник със застроена площ 803 кв. м, построени
в поземлен имот № 173002 с площ 28,849 дка в
землището на с. Маломир, община „Тунджа“,
област Ямбол, при граници на имота: имоти
№ 001224, 067005, 067004, 067003, 173011, 000098,
001224, 173001, придобити с НА № 43, том VIII,
рег. № 6574, дело № 1096 от 27.06.2008 г.; пазарната
стойност на имота към този момент е 195 000 лв.;
1
/2 идеална част от стопанска сграда – доилна
зала със застроена площ 310 кв. м, построена в
поземлен имот № 173007 с площ 0,602 дка в землището на с. Маломир, община „Тунджа“, област
Ямбол, при граници на имота: имоти № 000215,
173008, 000098, придобита с НА № 43, том VIII,
рег. № 6574, дело № 1096 от 27.06.2008 г.; пазарната
стойност на имота към този момент е 19 000 лв.;
1
/2 идеална част от стопанска сграда – фуражна
кухня със застроена площ 420 кв. м, построена
в поземлен имот № 000301 с площ 0,747 дка в
землището на с. Маломир, община „Тунджа“,
област Ямбол, при граници на имота: имоти
№ 067010, 001225, 173008, 001410, придобита с
НА № 43, том VIII, рег. № 6574, дело № 1096 от
27.06.2008 г.; пазарната стойност на имота към
този момент е 26 000 лв.;
1
/2 идеална част от стопанска сграда – сеновал
със застроена площ 510 кв. м, построена в поземлен имот № 000175 с площ 2,128 дка в землището
на с. Маломир, община „Тунджа“, област Ямбол,
при граници на имота: имоти № 000239, 000529,
придобита с НА № 43, том VIII, рег. № 6574, дело
№ 1096 от 27.06.2008 г.; пазарната стойност на
имота към този момент е 30 000 лв.;
1
/2 идеална част от силажна яма със застроена
площ 192 кв. м и силажна яма с площ 728 кв. м,
изградени в поземлен имот № 173009 с площ
3,051 дка в землището на с. Маломир, община
„Тунджа“, област Ямбол, при граници на имота:
имоти № 000098, 173008, придобити с НА № 43,
том VIII, рег. № 6574, дело № 1096 от 27.06.2008 г.;
пазарната стойност на имота към този момент
е 50 000 лв.;
лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 5 3.0 ТДИ“,
рег. № В7371РК, рама № WAUZZZ8T68A000992,
двигател № CAP001086, дата на първа регистрация
23.01.2009 г., придобит с договор от 4.08.2009 г.;
пазарната стойност на автомобила към този момент е 41 200 лв.;
су мата в размер 35 050 лв., пол у чена от
продажбата на дружествените дялове в „Им
Петролиум“ – ООД, ЕИК 201181858, отчуждени
с договор от 29.12.2014 г.;
с у м ат а в р а з ме р 50 0 0 л в., по л у чен а о т
продажбата на дружествените дялове в „ПД
Груп“ – ЕООД, ЕИК 200542597, отчуждени с
договор от 14.05.2012 г.;
сумата в размер 5000 лв., получена от продажбата на дружествените дялове в „Енергостил
Макс“ – ЕООД, ЕИК 200561487, отчуждени с
договор от 16.08.2013 г.;
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сумата в размер 118 000 лв., представляваща
направена допълнителна вноска на 1.06.2012 г.
в „Енергостил Макс“ – ЕООД, ЕИК 200561487;
сумата в размер 110 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на 1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в с.
Маломир, община „Тунджа“, област Ямбол – урегулиран поземлен имот № VII с площ 4580 кв. м
в квартал 40 по плана на селото заедно с построените в него битов комбинат – аминистративнопроизводствена сграда със застроена площ 300
кв. м, работилница със застроена площ 364 кв. м
и подобренията в имота, отчужден с НА № 141,
том VII, рег. № 6133, дело № 971 от 29.12.2014 г.;
сумата в размер 1950 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на 1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
землището на с. Роза, община „Тунджа“, област
Ямбол – нива с площ 8,465 дка, четвърта категория, в местността Вет Ямб път, имот № 068040 по
плана за земеразделяне, отчужден с НА № 139,
том VII, рег. № 6130, дело № 970 от 29.12.2014 г.,
и НА № 136, том VII, рег. № 6120, дело № 967
от 29.12.2014 г.;
сумата в размер 9480 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на 1/2
ид.ч. от следните недвижими имоти, намиращи се
в землището на с. Роза, община „Тунджа“, област
Ямбол – нива с площ 4 дка, четвърта категория,
в местността Ормански път, имот № 065155 по
плана за земеразделяне; нива с площ 14,207 дка,
четвърта категория, в местността Вет Ямб път,
имот № 068041 по плана за земеразделяне; нива с
площ 3,001 дка, четвърта категория, в местността
Горни лозя, имот № 009087 по плана за земеразделяне, и нива с площ 20 дка, четвърта категория, в местността Балар дере, имот № 053035 по
плана за земеразделяне, отчуждени с НА № 139,
том VII, рег. № 6130, дело № 970 от 29.12.2014 г.,
и НА № 136, том VII, рег. № 6120, дело № 967
от 29.12.2014 г.;
сумата в размер 6990 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на 1/2 ид.ч. от следните недвижими имоти,
намиращи се в землището на с. Роза, община
„Тунджа“, област Ямбол – нива с площ 17,168 дка,
четвърта категория, в местността Маломирски
път, съставляваща имот № 048003 по плана за
земеразделяне, и нива с площ 13,206 дка, четвърта
категория, в местността Мослука, съставляваща
имот № 054013 по плана за земеразделяне, отчуждени с НА № 139, том VII, рег. № 6130, дело
№ 970 от 29.12.2014 г., и НА № 136, том VII, рег.
№ 6120, дело № 967 от 29.12.2014 г.;
су мата в размер 45 000 лв., полу чена от
продажбата на 1/2 ид.ч. от следните недвижими
имоти, намиращи се в землището на с. Каравелово, община „Тунджа“, област Ямбол – нива в
местността Шукера с площ 58,002 дка, от които
28,486 дка четвърта категория и 29,516 дка трета
категория, съставляваща имот № 028024 по плана
за земеразделяне; нива в местността Мартвицата с
площ 12,303 дка, девета категория, съставляваща
имот № 036005 по плана за земеразделяне, и пасище в местността Долен Герен с площ 23,983 дка,
девета категория, съставляваща имот № 038001 по
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плана за земеразделяне, отчуждени с НА № 130,
том IV, рег. № 3405, дело № 476 от 25.07.2014 г.;
сумата в размер 12 700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
1
/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в землището на с. Каравелово, община „Тунджа“, област
Ямбол – нива в местността Хан Боклу с площ
55,208 дка, от които 10,233 дка девета категория
и 44,975 дка трета категория, съставляваща имот
№ 035005 по плана за земеразделяне, отчужден
с НА № 142, том VII, рег. № 6134, дело № 972 от
29.12.2014 г.;
сумата в размер 1816 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
1
/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в землището на с. Маломир, община „Тунджа“, област
Ямбол – нива с площ 7,898 дка, четвърта категория,
в местността Караорман, представляваща имот
№ 086032, отчужден с НА № 139, том VII, рег.
№ 6130, дело № 970 от 29.12.2014 г., и НА № 136,
том VII, рег. № 6120, дело № 967 от 29.12.2014 г.;
сумата в размер 5290 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на 1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
землището на с. Маломир, община „Тунджа“,
област Ямбол – нива с площ 11,501 дка, четвърта
категория, в местността Марков кладенец, представляваща имот № 011005, отчужден с НА № 139,
том VII, рег. № 6130, дело № 970 от 29.12.2014 г.,
и НА № 136, том VII, рег. № 6120, дело № 967
от 29.12.2014 г.;
сумата в размер 4230 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на 1/2 ид.ч. от следните недвижими имоти, намиращи се в землището на с. Маломир, община
„Тунджа“, област Ямбол – нива с площ 5,400
дка, четвърта категория, в местността Милчева
къшла, представляваща имот № 061139, и лозе с
площ 13 дка, четвърта категория, в местността
Милчева къшла, представляваща имот № 000312,
отчуждени с НА № 139, том VII, рег. № 6130, дело
№ 970 от 29.12.2014 г., и НА № 136, том VII, рег.
№ 6120, дело № 967 от 29.12.2014 г.;
сумата в размер 40 040 лв., представляваща
направена на 16.09.2009 г. вноска по банкова сметка № BG21IORT73774006138200 в „Инвестбанк“ – АД;
сумата в размер 400 лв., представляваща направени през 2006 г. вноски по банкова сметка
№ 10941207 в „Банка ДСК“ – ЕАД;
Иззети по наказателното производство парични
средства:
1 бр. пачка от банкноти с номинал 100 лв.,
съдържаща общо 100 бр. банкноти с номинал
100 лв., или общо 10 000 лв.;
1 бр. пачка от банкноти с номинал 50 лв.,
съдържаща общо 100 бр. банкноти с номинал
50 лв., или общо 5000 лв.;
1 бр. пачка от банкноти с номинал 50 лв.,
съдържаща общо 100 бр. банкноти с номинал
50 лв., или общо 5000 лв.;
1 бр. пачка от банкноти с номинал 50 лв.,
съдържаща общо 100 бр. банкноти с номинал
50 лв., или общо 5000 лв.;
1 бр. пачка от банкноти с номинал 50 лв.,
съдържаща общо 100 бр. банкноти с номинал
50 лв., или общо 5000 лв.;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

1 бр. пачка от банкноти с номинал 20 лв.,
съдържаща общо 40 бр. банкноти с номинал
20 лв., или общо 800 лв.;
1 бр. пачка от банкноти евро, съдържаща общо
101 бр. банкноти с номинал 50 евро, или общо
5050 евро, равняващи се на 9876,94 лв.;
2 бр. банкноти с номинал 20 евро или общо
40 евро, равняващи се на 78,23 лв.;
1 бр. банкнота с номинал 100 евро, равняващи
се на 195,58 лв.;
1 бр. пачка от банкноти с номинал 50 лв.,
съдържаща общо 100 бр. банкноти с номинал
50 лв., или общо 5000 лв.;
1 бр. пачка от банкноти с номинал 100 лв.,
съдържаща общо 100 бр. банкноти с номинал
100 лв., или общо 10 000 лв.;
1 бр. пачка от банкноти с номинал 50 евро,
съдържаща общо 100 бр. банкноти, или общо
5000 евро, равняващи се на 9779,15 лв.;
1 бр. пачка от банкноти с номинал 20 евро,
съдържаща общо 100 бр. банкноти, или общо
2000 евро, равняващи се на 3911,66 лв.;
1 бр. пачка от банкноти с номинал 10 евро,
съдържаща общо 100 бр. банкноти, или общо
1000 евро, равняващи се на 1955,83 лв.;
1 бр. пачка, съдържаща общо 64 бр. банкноти
с номинал 100 евро, или общо 6400 евро, равняващи се на 12 517,31 лв.;
45 бр. банкноти с номинал 50 евро, или общо
2250 евро, равняващи се на 4400,62 лв.;
15 бр. банкноти с номинал 10 евро, или общо
150 евро, равняващи се на 293,37 лв.;
29 бр. банкноти с номинал 5 евро, или общо
145 евро, равняващи се на 283,59 лв.;
1 бр. банкнота с номинал 2 лв.;
1 бр. пачка от банкноти, съдържаща общо 98
бр. банкноти с номинал 20 евро, или общо 4900
евро, равняващи се на 9583,57 лв.;
2 бр. банкноти с номинал 10 евро, или общо
20 евро, равняващи се на 39,12 лв.;
12 бр. пачки от банкноти с номинал 20 лв.,
като всяка пачка съдържа по 100 бр. банкноти с
номинал 20 лв., или общо 24 000 лв.;
4 бр. пачки от банкноти с номинал 10 лв.,
като всяка пачка съдържа по 100 бр. банкноти с
номинал 10 лв., или общо 4000 лв.;
1 бр. пачка, съдържаща 25 бр. банкноти с номинал 100 лв., 65 бр. банкноти с номинал 50 лв., 45
бр. банкноти с номинал 20 лв., 78 бр. банкноти с
номинал 10 лв., 9 бр. банкноти с номинал 5 лв., 5
бр. банкноти с номинал 2 лв., или общо 7485 лв.;
17 бр. банкноти с номинал 20 лв., или общо
340 лв.;
1 бр. банкнота с номинал 10 лв.;
100 бр. банкноти с номинал 50 евро, или общо
5000 евро, равняващи се на 9779,15 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 8.12.2015 г. от 10 ч. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението третите лица, които претендират
самостоятелни права върху описаното по-горе
имущество или върху отделни имуществени права от него, могат да встъпят в образуваното под
горния номер дело, като предявят съответните
искове пред Ямболския окръжен съд.
3829
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – „Пенсионноосигурително дружество Утре“ – АД, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за финансовото състояние
Пояснение
Активи
Нетекущи активи
Нематериални активи
Mашини и съоръжения
Финансови активи
Отсрочени данъчни активи
Нетекущи активи
Текущи активи
Други вземания
Парични средства
Текущи активи
Общо активи
Собствен капитал
Акционерен капитал
Непокрита загуба
Общо собствен капитал
Текущи пасиви
Задължения към персонала и осигурителни институции
Търговски и други задължения
Краткосрочни задължения към свързани лица
Текущи пасиви
Общо пасиви

31 декември 2014 г.
’000 лв.

5
6
8
9

11
2 000
1
2 292

10
11

3
2 741
2 744
5 036

12.1
12.2

5 000
(252)
4 748

13.2
14
19

36
171
81
288
288

Общо собствен капитал, пенсионни резерви и пасиви

5 036

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на
31 декември (представен в единен отчет)
Пояснение
Административни разходи

2014 г.
’000 лв.

15

Загуба от пенсионноосигурителна дейност

(258)
(258)

Други финансови приходи, нетно

16

Загуба преди данъци

5
(253)

Приходи от данъци върху дохода

17

1

Загуба за годината

(252)

Общо всеобхватна загуба за годината

(252)

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
Пояснение

2014 г.
’000 лв.

Оперативна дейност
Плащания към търговски контрагенти

(43)

Плащания към персонал и осигурителни институции

(61)

Нетен паричен поток от оперативна дейност

(104)

Инвестиционна дейност
Придобиване на материални активи

(10)
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Пояснение

Придобиване на нематериални активи
Придобиване на финансови активи
Получени лихви
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Финансова дейност
Емитиране на ценни книжа
Нетен паричен поток от финансова дейност
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

2014 г.
’000 лв.
(149)
(2 000)
4
(2 155)
5 000
5 000
2 741
2 741

11

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември
Всички суми са в ’000 лв.

Основен
капитал

Натрупана
загуба

Общо капитал

5 000

-

5 000

-

(252)

(252)

5 000
5 000

(252)
(252)

4 748
4 748

Емисия на акции
Загуба за годината
Общо всеобхватна загуба за годината
Салдо към 31 декември 2014 г.

Изготвил:
Прокурист:
В. Славова
В. Гетов
3748
680. – Пенсионноосигурителна компания „ДСК – Родина“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за финансовото състояние

В хил. лв.
2014 г.

2013 г.

Активи
Парични средства
Инвестиции
Вземания от пенсионни фондове
Имоти, машини, съоръжения и оборудване

2 523

612

30 718

25 384

1 349

1 165

491

402

Нематериални активи

205

171

Отсрочени данъчни активи

128

112

Други активи

3 479

2 630

Общо активи

38 893

30 476

533

558

8

57

Пасиви
Задължения към персонала и осигурителни институции
Търговски задължения
Данъчни задължения

132

64

Други задължения

275

244

948

923

6 010

6 010

649

651

21 551

15 531

9 735

7 361

Капитал и специализирани резерви
Основен капитал
Резерви
Неразпределена печалба/(натрупана загуба)
Специализирани резерви
Общо капитал и специализирани резерви

37 945

29 553

Общо капитал, резерви и пасиви

38 893

30 476
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Отчет за всеобхватния доход

В хил. лв.

Приходи от управление на Универсален пенсионен фонд
Приходи от управление на Професионален пенсионен фонд
Приходи от управление на Доброволен пенсионен фонд
Приходи от управление на Доброволен пенсионен фонд по проф. схеми
Приходи от лихви
Други финансови приходи, нетно
Други приходи
Други нетни приходи от продажба на ДМА
Общо приходи
Оперативни разходи и разходи за банка попечител
Разходи за провизии
Разходи за комисиони на осигурителни посредници
Разходи за персонала
Разходи за амортизации
Общо разходи
Увеличение на специализираните резерви
Печалба/(загуба) преди данъци
Разходи за данъци
Печалба за периода
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи
Общо всеобхватен доход за периода
Отчет за паричните потоци

2014 г.

2013 г.

13 767
1 362
674
120
748
225
25
13
16 934
(1 843)
(27)
(2 714)
(3 117)
(168)
(7 869)
(2 374)
6 691
(671)
6 020
(2)
6 018

10 783
1 084
479
110
757
169
34
5
13 421
(1 740)
(39)
(1 843)
(3 109)
(149)
(6 880)
(1 859)
4 682
(467)
4 215
(1)
4 214
В хил. лв.

2014 г.
Парични потоци от основна дейност
Нетно получени такси от пенсионните фондове
15 359
Плащания към доставчици
(1 225)
Плащания към персонал, осигурителни посредници и осигуровки
(6 751)
Нетни плащания за комисиони, такси и други
(479)
Други парични потоци
(357)
Нетни парични потоци от/(за) основна дейност
6 547
Инвестиционна дейност
Нетни парични потоци, свързани с дълготрайни активи
(279)
Постъпления от инвестиции
19 881
Плащания за инвестиции
(24 974)
Получени лихви, комисиони, дивиденти и други
736
Нетни парични потоци (за)/от инвестиционна дейност
(4 636)
Изменение на пари и парични еквиваленти за годината
1 911
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
612
Пари и парични еквиваленти в края на годината
2 523
Отчет за промените в собствения капитал и специализираните резерви

Салдо към 1 януари 2013 г.
Общо всеобхватен доход за периода
Увеличение на специализираните
резерви
Салдо към 31 декември 2013 г.

2013 г.
11 572
(1 144)
(5 911)
(393)
(273)
3 851
(241)
13 812
(19 909)
808
(5 530)
(1 679)
2 291
612
В хил. лв.

Основен Премиен Общи Печалби
СпециОбщо капитал и
капитал
резерв
целеви и загуби ализирани специализирани
резерви
резерви
резерви
6 010
181
471
11 316
5 502
23 480
-

-

(1)

4 215

-

4 214

-

-

-

-

1 859

1 859

6 010

181

470

15 531

7 361

29 553
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Основен Премиен Общи Печалби
СпециОбщо капитал и
капитал
резерв
целеви и загуби ализирани специализирани
резерви
резерви
резерви
Общо всеобхватен доход за периода
Увеличение на специализираните
резерви
Салдо към 31 декември 2014 г.

-

-

(2)

6 020

-

6 018

-

-

-

-

2 374

2 374

6 010

181

468

21 551

9 735

37 945

Главен изпълнителен директор:
Н. Марев

Директор „ФСО“:
Е. Велева
680а. – Универсален пенсионен фонд „ДСК – Родина“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица

В хил. лв.

2014 г.

2013 г.

57 985

29 152

821 616

635 409

Активи
Парични средства
Инвестиции
Краткосрочни вземания
Общо активи

6 767

2 029

886 368

666 590

Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска

1 836

311

Задължения

1 164

989

Общо задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

3 000

1 300

883 368

665 290

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица

В хил. лв.

2014 г.

2013 г.

Приходи от лихви

19 765

15 468

Нетни приходи от оценка на финансови активи

14 241

23 012

Приходи от съучастия и дивиденти

4 578

2 293

Нетни приходи от сделки с финансови активи

5 406

632

Увеличения

Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Други приходи
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Oбщо увеличения

16 801

-

-

99

60 791

41 504

112 146

94 988

99 783

78 418

272 720

214 910

-

4 926

6 459

-

52

-

6 511

4 926

Намаления
Нетни разходи от операции с чуждестранна валута
Разходи за обезценка
Други разходи
Изплатени средства на осигурени лица и техни наследници

1 080

647

Преведени суми на други пенсионни фондове

33 651

27 801

Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество

13 400

10 424

48 131

38 872

54 642

43 798

Общо намаления
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2014 г.

2013 г.

Увеличение на нетните активи за годината

218 078

171 112

Нетни активи в началото на годината

665 290

494 178

Нетни активи в края на годината

883 368

665 290

Отчет за паричните потоци

В хил. лв.
2014 г.

2013 г.

111 093

94 342

66 131

50 617

(13 301)

(9 988)

18 575

18 188

(171 442)

(111 389)

1 739

(713)

-

-

Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти за годината

12 795

41 057

Пари и парични еквиваленти в началото на годината

45 190

4 133

Пари и парични еквиваленти в края на годината

57 985

45 190

Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица
Средства на осигурени лица, прехвърлени от и към други пенсионни
фондове
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
Получени лихви и дивиденти
Нетни покупки на финансови активи
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Други парични потоци

Главен изпълнителен директор:
Н. Марев

Директор „ФСО“:
Е. Велева

680б. – Професионален пенсионен фонд „ДСК – Родина“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица

В хил. лв.

2014 г.

2013 г.

2 805

3 005

87 108

67 948

534

16

90 447

70 969

188

31

Активи
Парични средства
Инвестиции
Вземания
Общо активи
Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
Задължения

121

101

Общо вземания

309

132

90 138

70 837

Нетни активи на разположение на осигурените лица
Нетен доход от управление на финансови активи

В хил. лв.
2014 г.

2013 г.

Приходи от лихви

2 044

1 681

Нетни приходи от оценка на финансови активи

1 250

2 833

550

52

Увеличения

Нетни приходи от сделки с финансови активи
Приходи от съучастия и дивиденти
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Други приходи

440

234

1 552
-

9

5 836

4 809

10 492

8 706

Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица по сключени договори
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2014 г.

Постъпили средства за осигурени лица, прехвълени от други пенсионни
фондове
Oбщо увеличения
Намаления
Нетни разходи от операции с чуждестранна валута
Разходи за обезценка
Други разходи

2013 г.

12 745

9 442

23 237

18 148

29 073

22 957

685

494
-

5

-

690

494

Изплатени средства на осигурени лица и пенсионери

2 432

1 225

Преведени суми на други пенсионни фондове

5 314

5 389

Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество

1 336

1 058

9 082

7 672

9 772

8 166

Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината

19 301

14 791

Нетни активи в началото на годината

70 837

56 046

Нетни активи в края на годината

90 138

70 837

Отчет за паричните потоци

В хил. лв.
2014 г.

2013 г.

10 144

8 459

(2 084)

(978)

Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица и техни наследници
Изплатени средства към НОИ, свързани с пенсионери
Средства на осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
Получени лихви и дивиденти
Нетни парични потоци от операции с инвестиции
Нетни парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти за годината

7 430

4 053

(1 321)

(1 015)

1 845

1 353

(17 896)

(7 695)

176

(75)

(1 706)

4 102

Пари и парични еквиваленти в началото на годината

4 511

409

Пари и парични еквиваленти в края на годината

2 805

4 511

Главен изпълнителен директор:
Н. Марев

Директор „ФСО“:
Е. Велева

680в. – Доброволен пенсионен фонд „ДСК – Родина“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица

В хил. лв.

2014 г.

2013 г.

2 806

1 974

49 196

41 193

Активи
Парични средства
Инвестиции
Краткосрочни вземания
Общо активи
Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
Задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

352

10

52 354

43 177

83

14

122

67

52 149

43 096
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Нетен доход от управление на финансови активи

В хил. лв.
2014 г.

2013 г.

Приходи от лихви

1 166

1 094

Нетни приходи от оценка на финансови активи

1 035

2 249

Нетни приходи от оценка на финансови активи

507

68

Приходи от съучастия и дивиденти

334

192

Нетни приходи от операции с чуждестранна валута

834

-

-

6

3 876

3 609

12 059

6 586

Увеличения

Други приходи
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Oбщо увеличения

288

120

12 347

6 706

16 223

10 315

-

302

433

-

2

-

Намаления
Нетни разходи от операции с чуждестранна валута
Разходи за обезценка
Други разходи
Изплатени средства на осигурени лица и пенсионери
Изплатени средства към държавния бюджет
Преведени суми на други пенсионни фондове
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество

435

302

5 857

4 837

14

41

193

176

671

475

6 735

5 529

Общо намаления

7 170

5 831

Изменение на нетните активи за годината

9 053

4 484

Нетни активи в началото на годината

43 096

38 612

Нетни активи в края на годината

52 149

43 096

Отчет за паричните потоци

В хил. лв.
2014 г.

2013 г.

8 443

3 467

(2 224)

(1 746)

(29)

(15)

95

(56)

Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица
Нетни парични потоци от осигурени лица, придобили право на пенсия
Изплатени пенсии
Средства на осигурени лица, прехвърлени от и към други пенсионни
фондове, нетно
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество

(621)

(471)

Получени лихви и дивиденти

1 173

1 352

Нетни покупки на финансови активи
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти за годината

(7 535)

261

80

(50)

(618)

2 742

Пари и парични еквиваленти в началото на годината

3 424

682

Пари и парични еквиваленти в края на годината

2 806

3 424

Главен изпълнителен директор:
Н. Марев

Директор „ФСО“:
Е. Велева
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680г. – Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК – Родина“ на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица

Активи
Парични средства
Инвестиции
Вземания
Общо активи
Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
Задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

2014 г.

2013 г.

1 172
7 647
49
8 868
20
6
8 842

310
6 866
1
7 177
4
13
7 160

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица

Увеличения
Доход от управление на финансови активи
Приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на финансови активи
Нетни приходи от сделки с финансови активи
Приходи от дивиденти
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Други приходи
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Oбщо увеличения
Намаления
Разходи за обезценка
Нетни разходи от операции с чуждестранна валута
Изплатени средства на осигурени лица
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината
Отчет за паричните потоци

В хил. лв.

2014 г.

2013 г.

195
186
83
53
145
662

157
319
6
33
1
516

1 438
2 100

1 498
2 014

65
233
120
418
1 682
7 160
8 842

59
119
110
288
1 726
5 434
7 160
В хил. лв.

2014 г.
Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
Получени лихви и дивиденти
Нетни покупки на финансови активи
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината
Главен изпълнителен директор:
Н. Марев
3891

В хил. лв.

2013 г.

1 205
1 380
(127)
(109)
199
188
(503)
(1 347)
18
(8)
792
104
380
276
1 172
380
Директор „ФСО“:
Е. Велева
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1. – Управителният съвет на Училищно настоятелство „Общо дело“ при 166 спортно училище
„Васил Левски“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 21.07.2015 г. в 15 ч. в административната сграда на стадион „Георги Аспарухов“, ул.
Тодорини кукли 47, София, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на училищното настоятелство за 2014 г.; 2. избор
на управителен съвет на училищното настоятелство; 3. разни.
3882
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Спортна академия Банкя – 78“, Банкя, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
10.08.2015 г. в 10 ч. в Банкя, ул. Царидбродска 5,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за преобразуване на сдружение „Спортна академия Банкя – 78“ от частна в обществена полза;
проект за решение – ОС преобразува сдружение
„Спортна академия Банкя – 78“ от частна в обществена полза; 2. вземане на решение за допълване на целите и дейността на сдружението чрез
включване на допълнителни спортове: аеробика,
аеробна гимнастика и мажоретни танци; проект
за решение – ОС допълва целите и дейността на
сдружението; 3. вземане на решение за освобождаване на досегашен член на контролния съвет
на сдружението и избор на нов такъв; 4. вземане
на решение за промени в устава на сдружението
съобразно взетите решения; проект за решение – ОС приема промени в устава; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3857
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Ферайн Дойч
Дратхаар Булгариен“ – гр. Раковски, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 5.09.2015 г. в 10 ч. на адрес Пазарджик, ул.
Виделина 8, при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя на сдружението за дейността
за 2014 г.; 2. план за дейността за 2015 и 2016 г.;
3. разни. Поканват се членовете на сдружението или упълномощени техни представители да
присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
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проведе в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
Писмените материали за общото събрание са
на разположение за запознаване на адреса на
управление на сдружението.
3881
1. – Учредителният комитет на сдружение
за напояване „Широка долчина“, с. Дамяново,
община Севлиево, област Габрово, на основание
чл. 10, ал. 4 от Закона за сдружения за напояване и във връзка със Заповед № РД-09-841 от
17.12.2014 г. на министъра на земеделието и храните, с която е открита процедура по учредяване
на сдружение за напояване „Широка долчина“,
с предмет на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната
инфраструктура на язовир „Широка долчина“,
изграждане на нови напоителни и отводнителни
системи и съоръжения, доставяне и разпределяне
на вода 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 землището
на с. Дамяново да присъстват на учредителното
събрание на 21.08.2015 г. в 18 ч. в с. Дамяново,
ул. Димитър Благоев 4, при следния дневен ред:
1. установяване спазени ли са изискванията по
чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2. приемане на
решение по отчета на учредителния комитет за
освобождаване от отговорност; 3. приемане на
решение за учредяване на сдружението и приемане
на устава му; 4. избиране органи на управление
на сдружението. Материалите по дневния ред на
учредителното събрание са на разположение на
учредителите в с. Дамяново, ул. Димитър Благоев
4. При липса на кворум на основание чл. 11, ал. 2
ЗСН събранието ще се проведе на 11.09.2015 г.
от 18 ч. в с. Дамяново, ул. Димитър Благоев 4.
3858
1. – Управителният съвет на „Ловно сдружение
Морулей 2001“, с. Дълбоки, община Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква всички ловци
на извънредно общо събрание на 15.07.2015 г. в
18 ч. в залата на Кметство с. Дълбоки при дневен
ред – избор на нов председател на КРК.
3856
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