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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-омбудсман
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана
РЕШИ:
Избира Диана Петрова Ковачева за заместник-омбудсман.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 28 януари 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам вицеадмирал Румен Георгиев Николов от длъжността началник на
отбраната и от военна служба, считано от
9 февруари 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 29 януари 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
882

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22
ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2016 Г.

753

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на заместник-председател на Централната избирателна
комисия
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, а л. 1 от Констит у ци ята на
Република България и чл. 51, ал. 2, т. 1 от
Изборния кодекс
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Маргарита
Иванова Златарева-Русева като заместникпредседател и член на Централната избирателна комисия.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 29 януари 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
781

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 15
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 във връзка с чл. 160, ал. 1, т. 8,
чл. 162, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 67 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 23 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 26:
„26. подпомага министъра при упражняване на правомощията му по провеждане
на обществени поръчки в качеството му на
Централен орган за възлагане на обществени
поръчки в сектор „Здравеопазване“ съгласно
Постановление № 146 на Министерския съвет
от 2015 г. за създаване на Централен орган за
възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване“ (ДВ, бр. 44 от 2015 г.);“.
2. Досегашната т. 26 става т. 27.
Заключителна разпоредба
§ 2. В Постановление № 146 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Централен
орган за възлагане на обществени поръчки в
сектор „Здравеопазване“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 3 думите „Централно звено
за договаряне и администриране“ се заличават, накрая се поставя запетая и се добавя
„определена в Устройствения правилник на
Министерството на здравеопазването“.
2. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думата „икономиката“ се заменя
с „финансите“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
867
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
СПОГОДБА

между Република България и Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от
облагане с данъци на доходите и печалбите
от прехвърляне на имущество
(Ратифицирана със закон, приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. – ДВ,
бр. 81 от 2015 г. В сила от 15 декември 2015 г.)
Република България и
Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия,
Желаейки да сключат Спогодба за избягване
на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
на доходите и печалбите от прехвърляне на
имущество,
се договориха следното:
Г л а в а

п ъ р в а

ОБХВАТ НА СПОГОДБАТА
Член 1
Обхват по отношение на лицата
Тази Спогодба се прилага спрямо лица,
които са местни лица на едната или на двете
договарящи държави.
Член 2
Данъци, за които се прилага Спогодбата
1. Тази Спогодба се прилага за данъци
върху доходите и печалбите от прехвърляне
на имущество, налагани от едната договаряща
държава, от нейни политически подразделения
или органи на местната власт, независимо от
начина, по който се събират.
2. За данъци върху доходите и печалбите от
прехвърляне на имущество се считат всички
данъци, наложени върху общия доход или
върху елементи от дохода, включително и
данъците върху приходите от прехвърлянето
на движимо и недвижимо имущество.
3. Съществуващите данъци, спрямо които
се прилага Спогодбата, са:
а) в България:
(i) д анъкът върху дохода на физическите
лица;
(ii) корпоративният подоходен данък;
(н а р и ч а н и п о - н а т а т ъ к „б ъ л г а р с к и
данък“);
б) в Обединеното кралство:
(i) данъкът върху дохода;
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(ii) данъкът върху корпорациите; и
(iii) д анъкът върху печалби от прехвърляне на имущество;
(наричани по-нататък „данък на Обединеното кралство“).
4. Спогодбата се прилага и за всички
идентични или подобни по същество данъци,
които се налагат след датата на подписване на
Спогодбата, в допълнение или вместо съществуващите данъци. Компетентните органи на
договарящите държави взаимно се уведомяват
за всякакви значими промени, извършени в
техните данъчни законодателства.
Г л а в а

в т о р а

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Член 3
Общи определения
1. За целите на тази Спогодба, освен ако
контекстът не изисква друго:
а) терминът „България“ означава Република
България, а когато е употребен в географски
смисъл, означава територията и териториалното море, върху които тя упражнява своя
държавен суверенитет, както и континенталния шелф и изключителната икономическа
зона, върху които тя упражнява суверенни
права и юрисдикция в съответствие с международното право;
б) терминът „Обединено кралство“ означава
Великобритания и Северна Ирландия, включително всяка област извън териториалното
море на Обединеното кралство, определена
съгласно законите му относно континенталния
шелф и в съответствие с международното право
като област, в пределите на която могат да
бъдат упражнявани правата на Обединеното
кралство във връзка с морското дъно и подпочвеното пространство и техните природни
богатства;
в) термините „едната договаряща държава“
и „другата договаряща държава“ означават
България или Обединеното кралство според
изискванията на контекста;
г) терминът „лице“ включва физическо
лице, дружество или всяко друго сдружение
на лица;
д) терминът „дружество“ означава всяко
юридическо лице или всяко образувание,
което се третира като юридическо лице за
данъчни цели;
е) терминът „предприятие“ се отнася до осъществяването на всякаква стопанска дейност;
ж) термините „предприятие на едната договаряща държава“ и „предприятие на другата
договаряща държава“ означават съответно
предприятие, ръководено от местно лице на
едната договаряща държава, и предприятие,
ръководено от местно лице на другата договаряща държава;
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з) терминът „международен транспорт“
означава всеки превоз с кораб, самолет или
шосейно превозно средство, освен когато
корабът, самолетът или превозното средство
се експлоатират единствено между места в
едната договаряща държава от предприятие,
което не е местно лице на тази държава;
и) терминът „компетентен орган“ означава:
(i) в България – министърът на финансите или упълномощен представител;
(ii) в Обединеното кралство – комисарите от Службата по приходи и
митници на Нейно Величество или
техен упълномощен представител;
к) терминът „национално лице“ означава:
(i) п о отношение на България – всяко
физическо лице, притежаващо българско гражданство, и всяко юридическо лице, гражданско дружество или
асоциация, чийто статут се определя
от действащите закони в България;
(ii) п о отношение на Обединеното кралство – всеки британски гражданин
или всеки британски поданик, който не притежава гражданството на
някоя друга държава или територия
от Британската общност, при условие че има право на пребиваване
в Обединеното кралство, и всяко
юридическо лице, гражданско дружество или асоциация, чийто статут
се определя от действащите закони
в Обединеното кралство;
л) терминът „стопанска дейност“ включва
осъществяването на професионални услуги
и на други дейности с независим характер;
м) терминът „пенсионна схема“ означава
всеки план, схема, фонд, фондация, тръст
или друго споразумение, създадено в едната
договаряща държава, което:
(i) e освободено в общия слу чай от
данъчно облагане върху доходите
съгласно законите на тази държава, и
(ii) функционира основно, за да администрира или предоставя пенсии или
облаги при пенсиониране или за да
придобива доход за целите на едно
или повече такива споразумения.
2. При прилагането на разпоредбите на
Спогодбата от едната договаряща държава
всеки термин, който не е определен в нея, има
значението, което му придава към момента
на прилагането законодателството на тази
държава по отношение на данъците, обхванати от Спогодбата, освен ако контекстът не
изисква друго; всяко значение съгласно приложимите данъчни закони на тази държава ще
има предимство спрямо значението, дадено
на термина в други закони на тази държава.
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Член 4
Местно лице
1. За целите на тази Спогодба терминът
„местно лице“ на едната договаряща държава
означава всяко лице, което съгласно законодателството на тази държава подлежи на
данъчно облагане в нея на основание своето
местожителство, местопребиваване, място на
учредяване, място на управление или всеки
друг критерий от подобно естество, като също
включва тази държава, нейно политическо
подразделение или орган на местна власт.
Този термин обаче не включва лице, което
подлежи на данъчно облагане в тази държава
само по отношение на доходи или печалби
от прехвърляне на имущество от източници
в тази държава.
2. Терминът „местно лице на едната договаряща държава“ включва:
а) пенсионна схема, учредена в тази държава; и
б) организация, която е учредена и функционира изключително за религиозни, благотворителни, научни, културни или образователни
цели (или за повече от една от тези цели) и
която е местно лице на тази държава съгласно нейните закони, независимо дали целият,
или част от нейния доход или печалби могат
да бъдат освободени от облагане с данък
съгласно националното законодателство на
тази държава.
3. Когато въз основа на разпоредбите на
ал. 1 едно физическо лице е местно лице на
двете договарящи държави, тогава неговото
положение се определя, както следва:
а) то се счита за местно лице само на
държавата, в която разполага с постоянно
жилище; ако то разполага с постоянно жилище в двете държави, то се счита за местно
лице само на държавата, с която има по-тесни
лични и икономически връзки (център на
жизнени интереси);
б) ако държавата, в която е центърът на
жизнените му интереси, не може да бъде определена или ако то не разполага с постоянно
жилище в нито една държава, то се счита
за местно лице само на държавата, в която
обичайно пребивава;
в) ако то обичайно пребивава в двете
държави или в нито една от тях, то се счита
за местно лице само на държавата, на която
е гражданин;
г) ако то е гражданин и на двете държави или на нито една от тях, компетентните
органи на договарящите държави ще решат
въпроса чрез взаимно споразумение.
4. Когато в съответствие с разпоредбите
на ал. 1 лице, което не е физическо лице, е
местно лице на двете договарящи държави,
компетентните органи на договарящите държави ще положат усилия чрез взаимно спора-
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зумение да определят договарящата държава,
на която това лице ще се счита за местно лице
за целите на тази Спогодба. При липса на
взаимно споразумение между компетентните
органи на договарящите държави лицето няма
да се счита за местно лице на нито една от
договарящите държави за целите на ползване
на каквито и да е облекчения, предвидени в
Спогодба, с изключение на тези, посочени в
чл. 21, 23 и 24.
Член 5
Място на стопанска дейност
1. За целите на тази Спогодба терминът
„място на стопанска дейност“ означава определено място на дейност, чрез което се
извършва цялостно или частично стопанската
дейност на едно предприятие.
2. Терминът „място на стопанска дейност“
включва по-специално:
а) място на управление;
б) клон;
в) офис;
г) фабрика;
д) работилница; и
е) мина, нефтен или газов кладенец, кариера или всяко друго място за проучване или
добиване на природни богатства.
3. Строителна площадка, строителен или
монтажен обект представлява място на стопанска дейност само ако продължава повече
от дванадесет месеца.
4. Независимо от предходните разпоредби
на този член се счита, че терминът „място
на стопанска дейност“ не включва:
а) използването на съоръжения единствено
с цел складиране, излагане или доставка на
стоки, принадлежащи на предприятието;
б) поддържането на запаси от стоки, принадлежащи на предприятието, единствено с
цел складиране, излагане или доставка;
в) поддържането на запаси от стоки, принадлежащи на предприятието, единствено с
цел преработката им от друго предприятие;
г) поддържането на определено м ясто
единствено с цел покупка на стоки или за
събиране на информация за предприятието;
д) поддържането на определено м ясто
единствено с цел извършване на всяка друга
дейност, която има подготвителен или спомагателен характер за предприятието;
е) поддържането на определено м ясто
единствено с цел осъществяването на което
и да е съчетание от посочените в букви от а)
до д) дейности, при положение че цялостната
дейност на определеното място, произтичаща
от това съчетание, има подготвителен или
спомагателен характер.
5. Независимо от разпоредбите на ал. 1 и 2,
когато лице, различно от представител с
независим статут, спрямо когото се прилага
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ал. 6, действа от името на предприятие и има
и обичайно упражнява в едната договаряща
държава правото да сключва договори от
името на предприятието, ще се счита, че
това предприятие има място на стопанска
дейност в тази държава по отношение на
всички дейности, което това лице извършва
за предприятието, освен ако дейностите на
това лице не са ограничени до посочените в
ал. 4, които, ако се извършват чрез определено
място, не биха направили това определено
място място на стопанска дейност съгласно
разпоредбите на тази алинея.
6. Не се счита, че едно предприятие има
място на стопанска дейност в едната договаряща държава само защото то извършва
стопанска дейност в тази държава чрез брокер, комисионер или друг представител с
независим статут, при условие че тези лица
действат в обичайните граници на своята
дейност.
7. Обстоятелството, че дружество, което е
местно лице на едната договаряща държава,
контролира или е контролирано от дружество,
което е местно лице на другата договаряща
държава или извършва стопанска дейност в
тази друга държава (чрез място на стопанска
дейност или по друг начин), не прави само
по себе си което и да е от дружествата място
на стопанска дейност на другото.
Г л а в а

т р е т а

ОБЛ А ГА НЕ Н А ДОХОДИТЕ И ПЕЧ А ЛБИ
ТЕ ОТ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВО
Член 6
Доходи от недвижимо имущество
1. Доходи, получени от местно лице на
едната договаряща държава от недвижимо
имущество (включително доходи от селско и
горско стопанство), намиращо се в другата
договаряща държава, могат да се облагат в
тази друга държава.
2. Терминът „недвижимо имущество“ има
съдържанието, което му придава законодателството на договарящата държава, в която
се намира въпросното имущество. Терминът
във всички случаи включва имущество, принадлежащо към недвижимото имущество,
добитък и оборудване, използвано в селското
и горското стопанство, права, спрямо които
се прилагат разпоредбите на общото законодателство относно поземлената собственост,
плодоползване на недвижимо имущество,
както и права върху променливи или определени по размера си плащания, представляващи компенсация за разработването или
предоставяне на правото за разработване на
минерални залежи, извори и други природни
ресурси. Кораби и самолети не се считат за
недвижимо имущество.

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

3. Разпоредбите на ал. 1 се прилагат по
отношение на доходи, получени от прякото
ползване, отдаване под наем или използване
под каквато и да е друга форма на недвижимо
имущество.
4. Разпоредбите на ал. 1 и 3 се прилагат
също така и по отношение на доходи от недвижимо имущество на предприятие.
Член 7
Печалби от стопанска дейност
1. Печалбите на предприятие на едната
договаряща държава се облагат само в тази
държава, освен ако предприятието не извършва стопанска дейност в другата договаряща
държава чрез място на стопанска дейност,
намиращо се там. Ако предприятието извършва стопанска дейност по този начин,
печалбите на предприятието могат да се
облагат в другата държава, но само такава
част от тях, каквато е причислима към това
място на стопанска дейност.
2. Като се имат предвид разпоредбите на
ал. 3, когато предприятие на едната договаряща държава извършва стопанска дейност
в другата договаряща държава чрез място
на стопанска дейност, разположено там, във
всяка договаряща държава към това място на
стопанска дейност ще се причисляват печалбите, които то би получило, ако беше отделно
и самостоятелно предприятие, извършващо
същите или подобни дейности при същите
или подобни условия и работещо напълно
независимо от предприятието, на което то
е място на стопанска дейност.
3. При определянето на печалбите на място
на стопанска дейност се допуска приспадане
на разходите, които са извършени за целите на
мястото на стопанска дейност, включително
управленските и общите административни
разходи, извършени както в държавата, в която се намира мястото на стопанска дейност,
така и на всяко друго място.
4. Не се причисляват печалби към мястото
на стопанска дейност само поради обикновената покупка от това място на стопанска
дейност на стоки за предприятието.
5. За целите на предходните алинеи печалбите, причислими към мястото на стопанска
дейност, се определят ежегодно по един и същ
начин, освен ако не съществува сериозна и
основателна причина за противното.
6. Когато печалбите включват елементи
на доходи или печалби от прехвърляне на
имущество, разгледани отделно в други членове на тази Спогодба, разпоредбите на тези
членове няма да се засягат от разпоредбите
на този член.
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Член 8
Международен транспорт
1. Печалбите на предприятие на едната договаряща държава от експлоатация на кораби,
самолети или шосейни превозни средства в
международния транспорт се облагат с данък
само в тази държава.
2. Разпоредбите на ал. 1 се прилагат също
и по отношение на печалбите от участие в
пул, съвместна стопанска дейност или международна експлоатационна агенция.
Член 9
Свързани предприятия
1. Когато:
а) предприятие на едната договаряща държава участва пряко или непряко в управлението, контрола или капитала на предприятие
на другата договаряща държава, или
б) едни и същи лица участват пряко или
непряко в управлението, контрола или капитала на предприятие на едната договаряща
държава и на предприятие на другата договаряща държава,
и в двата случая между двете предприятия
в техните търговски или финансови отношения
са приети или наложени условия, различни от
тези, които биха били приети между независими предприятия, тогава всяка печалба, която,
ако ги нямаше тези условия, би възникнала, но
поради тези условия не е възникнала за едно
от предприятията, може да бъде включена в
печалбите на това предприятие и съответно
обложена с данък.
2. Когато едната договаряща държава
включи в печалбите на предприятие на тази
държава и съответно обложи с данък печалби,
по отношение на които предприятие на другата договаряща държава е било подложено
на облагане с данък в тази друга държава и
така включените печалби са печалби, които
биха възникнали за предприятието на първата
посочена държава, ако договорените условия
между двете предприятия бяха такива, каквито биха били договорени между независими
предприятия, то тогава тази друга държава
ще направи съответната корекция на начисления от нея данък върху тези печалби.
При извършването на такава корекция ще се
вземат предвид другите разпоредби на тази
Спогодба и компетентните органи на договарящите държави при необходимост ще се
консултират един друг.
Член 10
Дивиденти
1. Дивидентите, платени от дружество,
което е местно лице на едната договаряща
държава на местно лице на другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в
тази друга държава.
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2. Въпреки това дивиденти, платени от
дружество, което е местно лице на едната
договаряща държава:
а) могат също така да бъдат облагани с
данък в тази държава и в съответствие със
законодателството на тази държава, но ако
бенефициентът на дивидентите е местно лице
на другата договаряща държава, така начисленият данък няма да надвишава:
(i) 5 % от брутната сума на дивидентите
освен в случаите на буква а), точка (ii);
(ii) 15 % от брутната сума на дивидентите,
когато тези дивиденти са платени
от доходи (включително и печалби),
придобити пряко или непряко от
недвижимо имущество по смисъла
на чл. 6 от инвестиционно образувание, което разпределя ежегодно
по-голямата част от тези доходи и
чиито доходи от такова недвижимо
имущество са освободени от облагане с данък;
б) независимо от разпоредбите на буква а)
са освободени от облагане с данък в тази държава, ако бенефициентът на дивидентите е:
(i) д ру жест во, коет о е мес т но л ице
на другата договаряща държава (с
изключение на случаите, когато дивидентите са платени от инвестиционно образувание, както е посочено
в буква а), точка (ii); или
(ii) п енсионна схема.
Тази алинея не засяга данъчното облагане
на дружеството по отношение на печалбите,
от които се изплащат дивидентите.
3. Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат
в случай на дивидент, който представлява
скрито разпределение на печалбата съгласно
действащите закони в България.
4. Терминът „дивиденти“, употребен в този
член, означава доходи от акции или други
права, даващи право на участие в печалбите,
с изключение на вземания за дълг, както и
всичко друго, което се третира като доход
от акции съгласно данъчните закони на държавата, на която дружеството, извършващо
разпределението, е местно лице.
5. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат,
ако бенефициентът на дивидентите, който е
местно лице на едната договаряща държава,
извършва стопанска дейност в другата договаряща държава, на която е местно лице
дружеството, изплащащо дивидентите, чрез
място на стопанска дейност, разположено там,
и участието, във връзка с което се изплащат
дивидентите, е действително свързано с това
място на стопанска дейност. В този случай
се прилагат разпоредбите на чл. 7.
6. Когато дружество, местно лице на едната договаряща държава, получава печалби
или доходи от другата договаряща държава, тази друга държава не може да налага
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никакъв данък върху дивидентите, платени
от дружеството, освен доколкото тези дивиденти са платени на местно лице на тази
друга държава или доколкото участието, във
връзка с което са платени дивидентите, е
действително свързано с място на стопанска
дейност, намиращо се в тази друга държава,
нито да облага неразпределените печалби на
дружеството с данък върху неразпределените
печалби, дори ако изплатените дивиденти
или неразпределените печалби се състоят
изцяло или частично от печалби или доходи,
възникващи в тази друга държава.
7. Не се предоставя облекчение съгласно
този член, ако основната цел или една от основните цели на всяко лице, заинтересовано
от издаването или прехвърлянето на акциите
или други права, по отношение на които се
изплащат дивидентите, е облагодетелстване
от този член посредством такова издаване
или прехвърляне.
Член 11
Лихви
1. Лихвите, произхождащи от едната договаряща държава и платени на местно лице
на другата договаряща държава, могат да се
облагат с данък в тази друга държава.
2. Въпреки това тези лихви могат да се
облагат с данък и в договарящата държава,
в която възникват, и съобразно законодателството на тази държава, но когато бенефициентът на лихвите е местно лице на другата
договаряща държава, така наложеният данък
няма да надвишава 5 процента от брутната
сума на лихвите.
3. Независимо от разпоредбите на ал. 2
лихвите, произхождащи от едната договаряща държава и притежавани от местно лице
на другата договаряща държава, се облагат с
данък само в тази друга държава, доколкото
тези лихви са платени:
а) по отношение на дълг, възникващ в
резултат на продажба на кредит на всяко
оборудване, стоки или услуги;
б) по всеки заем от какъвто и да е вид,
предоставен от финансова институция;
в) на пенсионна схема;
г) на правителството на тази друга държава, на нейно политическо подразделение или
орган на местната власт или на Централната
банка на тази друга държава, или
д) между дружества, когато едното дружество притежава пряко най-малко 10 процента
от капитала на другото дружество за най-малко една година преди плащането на лихвите
или когато и двете дружества са притежавани
от трето дружество, което притежава пряко
най-малко 10 процента от капитала на двете
горепосочени дружества за най-малко една
година преди плащането на лихвите.
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4. Терминът „лихви“, използван в този
член, означава доход от вземания за дълг от
всякакъв вид независимо от това, дали са
обезпечени, или не с ипотека и носещи или не
правото за участие в печалбите на длъжника
и по-специално доходи от държавни ценни
книжа и доходи от бонове или облигации,
включително от премии и бонуси, свързани с
такива ценни книжа, бонове или облигации.
Санкции за закъснели плащания не се считат
за лихви за целите на този член. Терминът не
включва доходи, които се считат за дивиденти
съгласно разпоредбите на чл. 10.
5. Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 не се прилагат, ако бенефициентът на лихвите, който
е местно лице на едната договаряща държава, извършва стопанска дейност в другата
договаряща държава, от която произхождат
лихвите, посредством намиращо се там място
на стопанска дейност и вземането за дълг,
във връзка с което се плащат лихвите, е
действително свързано с това място на стопанска дейност. В такъв случай се прилагат
разпоредбите на чл. 7.
6. Лихвите се считат за възникнали в
едната договаряща държава, когато платецът
е местно лице на тази държава. Когато обаче платецът на лихвите, независимо дали е
местно лице на едната договаряща държава,
или не, притежава в едната договаряща държава място на стопанска дейност, във връзка
с което е възникнал дългът, който поражда
плащането на лихвите, и тези лихви са за
сметка на такова място на стопанска дейност,
ще се счита, че тези лихви произхождат от
държавата, в която се намира мястото на
стопанска дейност.
7. Когато поради особените взаимоотношени я меж д у платеца и бенефициента
или между тях двамата и някое друго лице
сумата на платените лихви надвишава, независимо от причината, сумата, която би била
договорена между платеца и бенефициента
при липсата на такива взаимоотношения,
разпоредбите на този член се прилагат само
по отношение на последната сума. В такъв
случай надвишаващата сума на плащанията
се облага съобразно законодателството на
всяка договаряща държава, като съответно
се имат предвид останалите разпоредби на
тази Спогодба.
8. Не се предоставя облекчение съгласно
този член, ако основната цел или една от
основните цели на всяко лице, заинтересовано от възникването или прехвърлянето на
вземанията за дълг, по отношение на които
се изплащат лихвите, е облагодетелстване
от този член посредством такова възникване
или прехвърляне.
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Член 12
Авторски и лицензионни възнаграждения
1. Авторските и лицензионните възнаграждения, произхождащи от едната договаряща
държава и платени на местно лице на другата
договаряща държава, могат да се облагат с
данък в тази друга държава.
2. Въпреки това такива авторски и лицензионни възнаграждения могат да се облагат
с данък и в договарящата държава, в която
възникват, и съобразно законодателството на
тази държава, но когато бенефициентът на
авторските и лицензионните възнаграждения
е местно лице на другата договаряща държава,
така наложеният данък няма да надвишава 5
процента от брутната сума на авторските и
лицензионните възнаграждения.
3. Терминът „авторск и и лицензионни
възнаграждения“, използван в този член, означава плащания от всякакъв вид, получени
за използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно,
х у дожес т вено и л и нау ч но п роизведен ие,
включително кинофилми, на всеки патент,
търговска марка, чертеж или модел, план,
секретна формула или процес, или за информация (ноу-хау), отнасяща се до промишлен,
търговски или научен опит.
4. Разпоредбите на алинеи 1 и 2 не се прилагат, ако бенефициентът на авторските и лицензионните възнаграждения, който е местно
лице на едната договаряща държава, извършва стопанска дейност в другата договаряща
държава, от която произхождат авторските и
лицензионните възнаграждения, посредством
разположено там място на стопанска дейност,
и правото или собствеността, във връзка с
които се изплащат авторските и лицензионните
възнаграждения, е действително свързано с
такова място на стопанска дейност. В такъв
случай се прилагат разпоредбите на чл. 7.
5. А вторските и лицензионните възнаграждения се считат за възникнали в едната договаряща държава, когато платецът е
местно лице на тази държава. Когато обаче
платецът на авторските и лицензионните
възнаграждения, независимо дали е местно
лице на едната договаряща държава, или
не, притежава в едната договаряща държава
място на стопанска дейност, с което правото
или собствеността, във връзка с които се
изплащат авторските и лицензионните възнаграждения, е действително свързано и тези
авторски и лицензионни възнаграждения са
за сметка на такова място на стопанска дейност, то тогава ще се счита, че тези авторски
и лицензионни възнаграждения възникват
в държавата, в която се намира мястото на
стопанска дейност.
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6. Когато поради особените взаимоотношения между платеца и бенефициента или
между тях двамата и някое друго лице сумата на платените авторски и лицензионни
възнаграждения надвишава, независимо от
причината, сумата, която би била договорена
между платеца и бенефициента при липсата
на такива взаимоотношения, разпоредбите на
този член се прилагат само по отношение на
последната посочена сума. В такъв случай
надвишаващата сума ще се облага съобразно законодателството на всяка договаряща
държава, като се имат предвид останалите
разпоредби на тази Спогодба.
7. Не се предоставя облекчение съгласно
този член, ако основната цел или една от
основните цели на всяко лице, заинтересовано от възникването или прехвърлянето на
правата, по отношение на които се изплащат
авторските и лицензионните възнаграждения,
е облагодетелстване от този член посредством
такова възникване или прехвърляне.
Член 13
Печалби от прехвърляне на имущество
1. Печалбите, получени от местно лице на
едната договаряща държава от прехвърляне
на недвижимо имущество, посочено в чл. 6
и намиращо се в другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга
държава.
2. Печалбите, получени от местно лице
на едната договаряща държава от прехвърлянето на акции, различни от акции, които
се търгуват редовно и в значителен обем
на фондова борса, или на сравними дялове,
повече от 50 % от стойността на които се
състои пряко или непряко от недвижимо
имущество, намиращо се в другата договаряща държава, могат да се облагат с данък
в тази друга държава.
3. Печалбите, получени от прехвърляне на
движимо имущество, съставляващо част от
активите на място на стопанска дейност, което
предприятие на едната договаряща държава
има в другата договаряща държава, включително печалбите от прехвърляне на такова
място на стопанска дейност (самостоятелно
или заедно с цялото предприятие), могат да
се облагат с данък в тази друга държава.
4. Печалбите, получени от местно лице на
едната договаряща държава от прехвърляне
на кораби, самолети или шосейни превозни средства, използвани в международния
транспорт от предприятие на тази държава,
или на движимо имущество, свързано с използването на такива кораби, самолети или
превозни средства, се облагат с данък само
в тази държава.
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5. Печалбите от прехвърляне на всякакво
имущество, различно от посоченото в ал. 1,
2, 3 и 4, се облагат с данък само в договарящата държава, на която прехвърлителят е
местно лице.
6. Независимо от разпоредбите на ал. 5
едната договаряща държава може съобразно
нейното законодателство да обложи с данък
печалбите, получени от физическо лице, което
е местно лице на другата договаряща държава,
от прехвърлянето на акции или други права
в дружество, което е местно лице на първата
посочена държава, ако:
а) то е било местно лице на първата посочена държава поне пет години в рамките на
десетгодишния период, предхождащ датата,
на която то е станало местно лице на другата
договаряща държава;
б) прехвърлянето се осъществява в рамките
на три години от момента, в който то е станало местно лице на тази друга договаряща
държава, и
в) в момента, в който то престане да бъде
местно лице на първата посочена държава,
то притежава акции или други права, които
представляват най-малко 10 процента от капитала на дружеството.
Член 14
Доходи от трудово правоотношение
1. Като се имат предвид разпоредбите на
чл. 15, 17 и 18, заплати, надници и други подобни възнаграждения, получени от местно
лице на едната договаряща държава въз основа на трудово правоотношение, се облагат с
данък само в тази държава, освен ако трудът
се полага в другата договаряща държава. Ако
трудът се полага по такъв начин, така получените възнаграждения могат да се облагат
с данък в тази друга държава.
2. Независимо от разпоредбата на ал. 1
възнаграждение, получено от местно лице на
едната договаряща държава за положен труд
в другата договаряща държава, се облага с
данък само в първата посочена държава, ако:
а) получателят пребивава в другата държава
за период или периоди, ненадвишаващи общо
183 дни във всеки дванадесетмесечен период, започващ или завършващ в съответната
данъчна година, и
б) възнаграждението е платено от или за
сметка на работодател, който не е местно
лице на другата държава, и
в) възнаграждението не е за сметка на място
на стопанска дейност, което работодателят
притежава в другата държава.
3. Независимо от предходните разпоредби
на този член възнаграждение, получено от
местно лице на едната договаряща държава
въз основа на положен труд на борда на кораб, самолет или шосейно превозно средство,
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използвани в международния транспорт (различен от този, положен на борда на кораб,
самолет или шосейно превозно средство,
използвани единствено в другата договаряща
държава), се облага с данък само в първата
посочена държава.
Член 15
Директорски възнаграждения
Директорски възнаграждения и други подобни плащания, получени от местно лице на
едната договаряща държава в качеството му
на член на съвет на директорите или на всеки
подобен орган на дружество, което е местно
лице на другата договаряща държава, могат
да се облагат с данък в тази друга държава.
Член 16
Художествени изпълнители и спортисти
1. Независимо от разпоредбите на чл. 7
и 14 доходите, получени от местно лице на
едната договаряща държава в качеството му
на художествен изпълнител, като театрален,
кино-, радио- или телевизионен артист или
като музикант или спортист от личната му
дейност като такъв, извършвана в другата
договаряща държава, могат да се облагат с
данък в тази друга държава.
2. Когато доходи от личната дейност, извършвана от художествен изпълнител или
спортист в качеството му на такъв, се получават не от самия художествен изпълнител
или спортист, а от друго лице, тези доходи
независимо от разпоредбите на чл. 7 и 14
могат да се облагат с данък в договарящата
държава, в която се извършва дейността на
художествения изпълнител или спортиста.
Член 17
Пенсии
1. Като се имат предвид разпоредбите на
ал. 2 на чл. 18, пенсии и други подобни възнаграждения, изплатени на местно лице на
едната договаряща държава, се облагат с данък
само в тази държава. Въпреки това, когато такива пенсии и други подобни възнаграждения,
възникващи в другата договаряща държава,
не се облагат с данък в първата посочена
държава, тази друга договаряща държава може
да обложи с данък такива доходи.
2. Независимо от разпоредбите на ал. 1
пенсии и други подобни плащания, извършени на основание обществена схема, която
е част от социалноосигурителната система
на едната договаряща държава, се облагат с
данъци само в тази държава.
3. Независимо от разпоредбите на ал. 1
еднократно плащане, получено от пенсионна
схема, установена в едната договаряща държава, и действително притежавано от местно
лице на другата договаряща държава, се облага
само в първата посочена държава.
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Член 18
Държавна служба
1. а) Заплати, надници и други подобни възнаграждения, изплатени от едната договаряща
държава, нейно политическо подразделение
или орган на местна власт на физическо лице
за извършени услуги на тази държава или
подразделение или орган, се облагат с данък
само в тази държава.
б) Такива заплати, надници и други подобни
възнаграждения обаче се облагат с данък само
в другата договаряща държава, ако услугите
са извършени в тази държава и физическото
лице е местно лице на тази държава, което:
(i) е гражданин на тази държава; или
(ii) н е е станало местно лице на тази
държава единствено с цел извършване
на услугите
и подлежи на облагане с данък в тази държава върху такива заплати, надници и други
подобни възнаграждения.
2. а) Независимо от разпоредбите на ал. 1
пенсии и други подобни възнаграж дения,
изплатени от или за сметка на фондове,
създадени от едната договаряща държава,
нейно политическо подразделение или орган на местна власт, на физическо лице
за извършени услуги на тази държава или
подразделение или орган, се облагат с данък
само в тази държава.
б) Такива пенсии и други подобни възнаграждения обаче се облагат с данък само в
другата договаряща държава, ако физическото лице е местно лице и гражданин на тази
друга държава.
3. Разпоредбите на чл. 14, 15, 16 и 17 се
прилагат по отношение на заплати, надници,
пенсии и други подобни възнаграждения за
услуги, извършени във връзка със стопанска
дейност, осъществявана от едната договаряща
държава, нейно политическо подразделение
или орган на местна власт.
Член 19
Студенти
Плащания, които студент или стажант,
който е или е бил непосредствено преди посещението си в едната договаряща държава
местно лице на другата договаряща държава
и който пребивава в първата посочена държава единствено с цел образование или стаж,
получава за целите на своята издръжка, образование или стаж, не се облагат с данък в
тази държава, при условие че тези плащания
възникват от източници извън тази държава.
Член 20
Други доходи
1. Елементи от доход, притежавани от
местно лице на едната договаряща държава,
независимо от техния източник, които не
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са изрично посочени в предходните членове
на тази Спогодба, се облагат с данък само в
тази държава.
2. Независимо от разпоредбите на ал. 1,
когато определен доход е изплатен на местно лице на едната договаряща държава от
доходи, получени от попечители или лични
представители, управляващи имуществото на
починали лица, и тези попечители или лични представители са местни лица на другата
договаряща държава, този определен доход се
счита за възникнал от същите източници и
в същите размери както дохода, получен от
попечителите или личните представители, от
който е изплатена тази сума.
Всеки данък, платен от попечителите или
личните представители във връзка с дохода,
изплатен на бенефициента, се третира по същия начин както ако е бил платен от самия
бенефициент.
3. Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат
по отношение на доход, различен от доход от
недвижимо имущество, определен в ал. 2 на
чл. 6, когато бенефициентът на такъв доход,
като местно лице на едната договаряща държава, извършва стопанска дейност в другата
договаряща държава посредством намиращо
се там място на стопанска дейност и правото или собствеността, във връзка с които се
изплаща доходът, са действително свързани с
такова място на стопанска дейност. В такъв
случай се прилагат разпоредбите на чл. 7.
4. Когато поради особените взаимоотношения между местното лице, посочено в ал. 1,
и някое друго лице или между тях двамата и
някое трето лице сумата на дохода, посочен
в тази алинея, надвишава сумата (ако има
такава), която би била договорена между тях
при липсата на такива взаимоотношения,
разпоредбите на този член се прилагат само
по отношение на последната сума. В такъв
случай надвишаващата сума на дохода ще се
облага съобразно законодателството на всяка
договаряща държава, като се имат предвид
останалите разпоредби на тази Спогодба.
5. Не се предоставя облекчение съгласно
този член, ако основната цел или една от основните цели на всяко лице, заинтересовано от
възникването или прехвърлянето на правата,
по отношение на които се изплаща доходът, е
облагодетелстване от този член посредством
такова възникване или прехвърляне.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

МЕТОДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
Член 21
Премахване на двойното данъчно облагане
1. В България двойното данъчно облагане
се премахва, както следва:
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а) Когато местно лице на България получава доходи, които в съответствие с разпоредбите на тази Спогодба могат да се облагат
с данък в Обединеното кралство, България
ще допусне, като приспадане от данъка върху
доходите на това местно лице сума, равна
на данъка върху доходите или печалбите от
прехвърляне на имущество, платен в Обединеното кралство. Такова приспадане обаче
няма да надвишава тази част от данъка върху
доходите, изчислен преди приспадането, която
е причислима към тези доходи, които могат
да бъдат обложени с данък в Обединеното
кралство.
б) Когато в съответствие с която и да е
разпоредба на тази Спогодба полученият доход
от местно лице на България е освободен от
облагане с данък в България, независимо от
това България при изчисляване на размера на
данъка върху останалия доход на това местно
лице може да вземе предвид и освободения
доход.
2. Като се имат предвид разпоредбите на
законодателството на Обединеното кралство
във връзка с приспадането, под формата на
кредит от данъка на Обединеното кралство, на
данък, плащан извън територията на Обединеното кралство, или според случая във връзка
с освобождаването от данъка на Обединеното
кралство на дивиденти, произхождащи извън
територията на Обединеното кралство, или на
печалби от място на стопанска дейност, намиращо се извън територията на Обединеното
кралство (които няма да засегнат основния
принцип на тази алинея):
а) българският данък, който се плаща съгласно законите на България и в съответствие
с тази Спогодба пряко или чрез приспадане
от печалби, доходи или облагаеми печалби
от прехвърляне на имущество от източници
в България (като се изключи, в случай на
дивиденти, данъкът, който се плаща върху
печалбите, от които се изплащат дивидентите),
се допуска като кредит срещу всеки данък на
Обединеното кралство, изчислен спрямо същите печалби, доходи или облагаеми печалби
от прехвърляне на имущество, спрямо които
е изчислен българският данък;
б) дивиденти, които са платени от дружество, което е местно лице на България, на
дружество, което е местно лице на Обединеното кралство, се освобождават от облагане
с данъка на Обединеното кралство, когато
са изпълнени условията за освобождаване
съгласно законодателството на Обединеното
кралство;
в) печалбите на място на стопанска дейност
в България на дружество, което е местно лице
на Обединеното кралство, се освобождават
от облагане с данък на Обединеното кралство, когато освобождаването е приложимо
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и са изпълнени условията за освобождаване
съгласно законодателството на Обединеното
кралство;
г) в случай на дивиденти, които не са освободени от облагане с данък съгласно буква
б) и които са изплатени от дружество, което
е местно лице на България, на дружество,
което е местно лице на Обединеното кралство, и което контролира пряко или непряко
най-малко 10 процента от правото на глас в
дружеството, изплащащо дивидентите, при
кредита, посочен в буква а), се отчита също
и българският данък, който е платим от дружеството във връзка с неговите печалби, от
които са изплатени тези дивиденти.
3. За целите на ал. 1 и 2 печалби, доходи
и печалби от прехвърляне на имущество,
притежавани от местно лице на едната договаряща държава, които могат да се облагат в
другата договаряща държава в съответствие
с тази Спогодба, се счита, че произхождат от
източници в тази друга държава.
Член 22
Ограничаване на облекченията
Когато, съгласно която и да е разпоредба на
тази Спогодба, доходи или печалби от прехвърляне на имущество са освободени от данък в
едната договаряща държава, и в съответствие
с действащото законодателство на другата
договаряща държава едно лице, във връзка с
тези доходи или печалби от прехвърляне на
имущество, подлежи на данъчно облагане
по отношение на сумата, която е преведена
или получена в тази друга държава, а не по
отношение на цялата сума на тези доходи
или печалби от прехвърляне на имущество,
то тогава облекченията, които се предоставят
по тази Спогодба в първата посочена държава,
се прилагат само по отношение на тази част
от доходите или печалбите от прехвърляне
на имущество, която се облага с данък в
другата държава.
Г л а в а

п е т а

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 23
Равенство в третирането
1. Националните лица на едната договаряща
държава не подлежат в другата договаряща
държава на каквото и да е данъчно облагане
или свързано с него задължение, което е различно или по-обременително от данъчното
облагане и свързаните с него задължения,
на които са или могат да бъдат подложени
при същите обстоятелства, и по-специално
във връзка със статута им на местно лице,
националните лица на тази друга държава.
2. Данъчното облагане на място на стопанска дейност, което предприятие на едната
договаряща държава има в другата договаряща
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държава, не може да бъде по-неблагоприятно
в тази друга държава, отколкото данъчното
облагане на предприятия на тази друга държава, които извършват същите дейности.
3. Освен в случаите, когато се прилагат
разпоредбите на ал. 1 на член 9, ал. 7 или 8 на
член 11, ал. 6 или 7 на член 12 или ал. 4 или
5 на член 20, лихви, авторски и лицензионни
възнаграждения и други плащания, извършени
от предприятие на едната договаряща държава
на местно лице на другата договаряща държава, за целите на определяне на облагаемите
печалби на първото посочено местно лице,
ще се приспадат при същите условия както,
ако биха били платени на местно лице на
първата посочена държава.
4. Предприятия на едната договаряща държава, капиталът на които изцяло или частично се притежава или контролира, пряко или
непряко, от едно или повече местни лица на
другата договаряща държава, няма да подлежат в първата посочена държава на данъчно
облагане или свързаните с него задължения,
които са различни или по-обременителни
от данъчното облагане и свързаните с него
задължения, на които са или могат да бъдат
подложени други подобни предприятия на
първата посочена държава.
5. Нищо, съдържащо се в този член, няма
да се разглежда като задължаващо която и да
е от договарящите държави да предоставя на
физически лица, които не са местни лица на
тази държава, лични отстъпки, облекчения и
намаления за целите на данъчното облагане,
които се предоставят на физически лица,
които са нейни местни лица, или на нейни
национални лица.
Член 24
Процедура по взаимно споразумение
1. Когато едно лице счете, че действията
на едната или на двете договарящи държави
водят или ще доведат за него до данъчно
облагане, несъответстващо на разпоредбите
на тази Спогодба, то може независимо от
средствата за защита, предвидени във вът
решните законодателства на тези държави,
да представи своя случай пред компетентния
орган на договарящата държава, на която е
местно лице, или ако случаят му попада в
обхвата на ал. 1 на член 23, пред компетентния орган на договарящата държава, на която
е национално лице. Случаят трябва да бъде
представен в срок три години от първото уведомяване за действието, водещо до данъчно
облагане, несъответстващо на разпоредбите
на Спогодбата.
2. Компетентният орган, ако счете, че
възражението е основателно, и ако не е в
състояние да достигне сам до удовлетворително разрешение, ще положи усилия да реши
случая посредством взаимно споразумение с
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компетентния орган на другата договаряща
държава с оглед избягване на данъчно облагане, което не е в съответствие със Спогодбата.
Всяко постигнато споразумение ще се приложи независимо от сроковете, предвидени във
вътрешните законодателства на договарящите
държави.
3. Компетентните органи на договарящите държави ще положат усилия да разрешат
посредством взаимно споразумение всички
затруднения или съмнения, възникващи във
връзка с тълкуването или прилагането на Спогодбата. Те също така могат да се консултират
взаимно за избягване на двойното данъчно
облагане за случаи, които не са предвидени
в Спогодбата.
4. Компетентните органи на договарящите държави могат да контактуват директно
помежду си с цел постигане на споразумение
по смисъла на предходните алинеи.
Член 25
Обмен на информация
1. Компетентните органи на договарящите
държави ще си разменят такава информация,
за която може да се предвиди, че е от значение
за изпълнение разпоредбите на тази Спогодба
или за администрирането или привеждането
в изпълнение на вътрешните законодателства
относно данъци от всякакъв вид и описание,
наложени от страна на договарящите държави
или техни политически подразделения или
органи на местна власт, доколкото предвиденото в тях данъчно облагане не противоречи
на Спогодбата. Обменът на информация не е
ограничен от чл. 1 и 2.
2. Всяка информация, получена съгласно
ал. 1 от едната договаряща държава, ще се счита за поверителна също както информацията,
получена съобразно вътрешното законодателство на тази държава, и ще се разкрива само
на лица или органи (включително съдилища
и административни органи), занимаващи се с
определянето или събирането, принудителното
изпълнение или наказателното преследване,
както и решаването на жалби във връзка с
данъците, посочени в ал. 1, както и с надзора
на посочените по-горе. Такива лица или органи ще ползват информацията само за такива
цели. Те могат да разкриват информацията
на съдебни процеси или при постановяване
на съдебни решения. Независимо от горното
информация, получена от едната договаряща
държава, може да бъде използвана за други
цели, когато тази информация може да бъде
използвана за такива други цели съгласно
законодателствата на двете държави и компетентните органи на предоставящата държава
разрешат такава употреба.
3. В никакъв случай разпоредбите на ал. 1
и 2 няма да се разглеждат като налагащи на
една от договарящите държави задължението:
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а) да предприема административни мерки,
отклоняващи се от законите и административната практика на тази или на другата
договаряща държава;
б) да предоставя информация, която не
може да се получи съгласно законите или
по обичайната административна процедура
на тази или на другата договаряща държава;
в) да предоставя информация, която би
разкрила каквато и да е търговска, стопанска, промишлена или професионална тайна
или търговска процедура, или информация,
чието разкриване би противоречало на обществения ред.
4. Когато едната договаряща държава поиска информация в съответствие с този член,
другата договаряща държава ще използва своите способи за събиране на информация, за да
набави поисканата информация, дори когато
тази друга държава може да не се нуждае от
тази информация за собствени данъчни цели.
Задължението по предходното изречение се
ограничава от ал. 3, но в никакъв случай
това ограничение няма да се разглежда като
даващо право на едната договаряща държава
да откаже предоставянето на информация
само поради това, че няма вътрешен интерес
от такава информация.
5. В никакъв случай разпоредбите на ал. 3
няма да се разглеждат като даващи право
на едната договаряща държава да откаже
предоставянето на информация единствено
поради това, че информацията се пази от
банка, друга финансова институция, номиниран представител или лице, което действа
като агент или фидуциар, или поради това,
че информацията е свързана с участието на
собственик в определено лице.
Член 26
Съдействие при събиране на данъци
1. Договарящите държави взаимно си предоставят съдействие при събиране на публични
вземания. Това съдействие не е ограничено
от чл. 1 и 2. Компетентните органи на договарящите държави могат да определят начина на прилагане на този член чрез взаимно
споразумение.
2. Терминът „публично вземане“, използван в този член, означава сума, дължима във
връзка с данъци от всякакъв вид и описание,
наложени от страна на договарящите държави,
техни политически подразделения или органи
на местна власт, доколкото предвиденото
данъчно облагане не противоречи на тази
Спогодба или на всяко друго споразумение,
по което договарящите държави са страни,
както и лихви, административни санкции и
разходи за събирането или обезпечаването,
свързани с тази сума.
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3. Когато публично вземане на едната
договаряща държава подлежи на принудително изпълнение съгласно законите на тази
държава и се дължи от лице, което според
законите на тази държава към този момент
не може да осуети неговото събиране, това
публично вземане по молба на компетентния
орган на тази държава се приема за целите на
събирането от компетентния орган на другата
договаряща държава. Това публично вземане се
събира от тази друга държава в съответствие
с разпоредбите на нейните закони, приложими
към принудителното изпълнение и събирането на нейните собствени данъци, както, ако
публичното вземане беше публично вземане
на тази друга държава.
4. Когато публично вземане на едната договаряща държава е вземане, по отношение на
което тази държава може да предприеме обезпечителни мерки съгласно своето законодателство, за да осигури неговото събиране, това
публично вземане по молба на компетентния
орган на тази държава се приема за целите на
предприемане на действия по обезпечаването
от компетентния орган на другата договаряща държава. Тази друга държава предприема
обезпечителни мерки по отношение на това
публично вземане в съответствие с разпоредбите на своето законодателство както, ако
публичното вземане беше публично вземане
на тази друга държава, дори ако към момента
на прилагането на такива мерки публичното
вземане не подлежи на принудително изпълнение в първата посочена държава или се
дължи от лице, което има правото да осуети
неговото събиране.
5. Независимо от разпоредбите на ал. 3 и
4 публично вземане, което е прието от едната
договаряща държава за целите на ал. 3 или 4,
не подлежи в тази държава на ограниченията
на давностните срокове и не се ползва с привилегиите, предвидени за публични вземания
по законите на тази държава, поради своя
характер на такова. В допълнение публично
вземане, което е прието от едната договаряща
държава за целите на ал. 3 или 4, не се ползва
в тази държава с привилегиите, предвидени
за това публично вземане по законите на
другата договаряща държава.
6. Действия, свързани със съществуването,
валидността или сумата на публично вземане
на едната договаряща държава, няма да се
предприемат пред съд или административен
орган на другата договаряща държава.
7. Когато във всеки един момент след
отправяне на молба по ал. 3 или 4 от едната
договаряща държава и преди другата договаряща държава да събере и преведе съответното публично вземане на първата посочена
д ържава, съот вет но то п убли чно вземане
престава да бъде:
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а) в случаите на молба по ал. 3 публично
вземане на първата посочена държава, което
подлежи на принудително изпълнение по законите на тази държава и се дължи от лице,
което към този момент не може да осуети
неговото събиране по законите на тази държава, или
б) в случаите на молба по ал. 4 публично
вземане на първата посочена държава, по
отношение на което тази държава съгласно
своето законодателство може да предприеме
обезпечителни мерки, за да осигури неговото
събиране, компетентният орган на първата
посочена държава незабавно уведомява компетентния орган на другата държава за този
факт и по избор на другата държава първата
посочена държава ще спре или оттегли молбата си.
8. В никакъв случай разпоредбите на този
член няма да се считат като налагащи на
едната договаряща държава задължението:
а) да предприема административни мерки,
отклоняващи се от законите и административната практика на тази или на другата
договаряща държава;
б) да предприема мерки, които биха противоречали на обществения ред;
в) да предоставя съдействие, ако другата
договаряща държава не е изчерпала всички
разумни мерки за събиране или обезпечаване
според случая, които съществуват по нейните закони или според административната є
практика;
г) да предоставя съдействие в онези случаи, когато административната тежест за
тази държава е очевидно непропорционална
на ползата, която ще получи другата договаряща държава;
д) да предоставя съдействие, ако тази
държава счита, че данъците, по отношение
на които е поискано това съдействие, са
наложени в несъответствие с общоприетите
данъчни принципи.
Член 27
Членове на дипломатически представителства
и консулски служби
Нищо в тази Спогодба не засяга данъчните
привилегии на членовете на дипломатическите
представителства и на консулските служби,
предоставяни съгласно общите принципи на
международното право или разпоредбите на
специални споразумения.
Г л а в а

ш е с т а

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 28
Влизане в сила
1. Всяка от договарящите държави ще
уведоми другата по дипломатически път,
че са изпълнени процедурите на нейното
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законодателство за влизане в сила на тази
Спогодба. Спогодбата влиза в сила от датата
на по-късното от тези уведомления и действа
от този момент нататък:
а) в България:
(i) п о отношение на данъци, удържани
при източника, за суми, платени или
начислени на или след 1 януари на
календарната година, следваща тази,
в която Спогодбата влиза в сила;
(ii) п о отношение на други данъци за
данъчни години, започващи на или
след 1 януари на календарната година, следваща тази, в която Спогодбата влиза в сила;
б) в Обединеното кралство:
(i) п о отношение на данъка върху дохода и данъка върху печалбите от
прехвърляне на имущество за всяка
данъчна година, започваща на или
след 6 април на календарната година,
следваща тази, в която Спогодбата
влиза в сила;
(ii) по отношение на данъка върху корпорациите за всяка финансова година,
започваща на или след 1 април на
календарната година, следваща тази,
в която Спогодбата влиза в сила;
(iii) п о отношение на данъци, удържани
при източника, за суми, платени или
начислени на или след 1 януари на
календарната година, следваща тази,
в която Спогодбата влиза в сила.
2. Независимо от ал. 1 разпоредбите на
чл. 24 (Процедура по взаимно споразумение),
чл. 25 (Обмен на информация) и чл. 26 (Съдействие при събиране на данъци) действат от
датата на влизането в сила на тази Спогодба
без оглед на данъчния период, за който се
отнася въпросът.
3. Спогодбата между правителството на
Народна република България и правителството
на Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и печалбите
от прехвърляне на имущество, подписана в
Лондон на 16 септември 1987 г. (предишната
Спогодба), престава да действа спрямо всякакви данъци от датата, на която тази Спогодба
започва да действа по отношение на тези данъци в съответствие с разпоредбите на ал. 1
на този член и прекратява своето действие
на последната такава дата.
4. Независимо от влизането в сила на тази
Спогодба физическо лице, което има право
на облекченията, предвидени в чл. 20 (Преподаватели и други) от предишната Спогодба
по време на влизане в сила на тази Спогодба,
ще продължи да ползва тези облекчения до
този момент, в който физическото лице престане да има право на такива облекчения, ако
предишната Спогодба беше останала в сила.
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Член 29
Прекратяване
1. Тази Спогодба остава в сила, докато
действието є не бъде прекратено от една от
договарящите държави. Всяка договаряща
държава може да прекрати действието на тази
Спогодба по дипломатически път, като изпрати
уведомление за прекратяване най-малко шест
месеца преди края на всяка календарна година,
започваща след изтичането на пет години от
датата на влизане в сила на тази Спогодба.
2. В такъв случай тази Спогодба престава
да действа:
а) в България:
(i) п о отношение на данъци, удържани
при източника, за суми, платени или
начислени на или след 1 януари на
календарната година, следваща тази,
в която е изпратено уведомлението;
(ii) п о от ношение на д ру ги данъци,
за данъчни години, започващи на
или след 1 януари на календарната
година, следваща тази, в която е
изпратено уведомлението;
б) в Обединеното кралство:
(i) п о отношение на данъка върху дохода и данъка върху печалбите от
прехвърляне на имущество, за всяка
данъчна година, започваща на или
след 6 април на календарната година,
следваща тази, в която е изпратено
уведомлението;
(ii) п о отношение на данък върху корпорациите, за всяка финансова година,
започваща на или след 1 април на
календарната година, следваща тази,
в която е изпратено уведомлението;
(iii) п о отношение на данъци, удържани
при източника, за суми, платени или
начислени на или след 1 януари на
календарната година, следваща тази,
в която е изпратено уведомлението.
В удостоверение на горното долуподписаните, надлежно упълномощени, подписаха
тази Спогодба.
Съставена в два оригинални екземпляра
в София на 26 март 2015 г. на български и
английски език, като двата текста имат еднаква сила.
За Република
България:
Владислав Горанов,
министър на финансите
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За Обединеното
кралство
Великобритания и
Северна Ирландия:
Сара Райли,
извънреден и
пълномощен посланик
на Обединеното
кралство Великобритания
и Северна Ирландия в
Република България
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Правилник за изменение на Правилника за
дейността на Комисията за защита на личните
данни и на нейната администрация (обн., ДВ,
бр. 11 от 2009 г.; доп., бр. 21 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 12 от 2012 г.; изм., бр. 20 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 66 ал. 3 се изменя така:
„(3) Работното време на служителите по
ал. 2 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10 до 16 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12 и 14 ч. В тези случаи извън времето
на задължителното присъствие служителите
могат да отработват дневното работно време
през определени дни в следващия или в друг
работен ден от същата работна седмица.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът за изменение на Правилника за дейността на Комисията за защита на
личните данни и на нейната администрация
е приет с решение на Комисията за защита
на личните данни от 20.01.2016 г. и влиза в
сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Венцислав Караджов
706

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 1
от 26 януари 2016 г.

за хигиената на храните
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. хигиенните изисквания към производителите и търговците на храни, включително
към лицата, които осъществяват първично
производство на храни и свързани с това
производство дейности;
2. хигиенните изисквания към първичното
производство на храни;
3. хигиенните изисквания към обектите за
производство и търговия с храни;
4. условията за производство и търговия
с храни.
Чл. 2. Производителите и търговците на
храни, включително лицата, които осъществяват първично производство на храни и
свързани с това производство дейности, са
длъжни да спазват хигиенните изисквания към
първичното производство на храни, обектите
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за производство и търговия с храни и условията за производство и търговия с храни,
регламентирани в Регламент (ЕО) № 852/2004
на Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 г. относно хигиената на храните
(ОВ, специално българско издание, 2007 г.,
глава 13, том 44).
Чл. 3. Лицата, които осъществяват производство на храни от животински произход,
са длъжни да спазват изискванията на тази
наредба и на Регламент (ЕО) № 853/2004 на
Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични
хигиенни правила за храните от животински
произход (ОВ, специално българско издание,
2007 г., глава 03, том 56).
Чл. 4. Лицата, които превозват течни масла
и мазнини по море, са длъжни да спазват
условията за превозa на течни масла и мазнини по море, регламентирани в Регламент
(ЕС) № 579/2014 на Комисията от 28 май
2014 г. oтносно предоставяне на дерогация
от някои разпоредби на приложение II към
Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
превозa на течни масла и мазнини по море
(ОВ, L 160, 19.5.2014 г.).
Чл. 5. Транспортът по море в насипно
състояние на нерафинирана захар, която не е
предназначена за непосредствена консумация
или за влагане в производство на храни, се
извършва в съдове, контейнери или танкери,
които не са предназначени за транспорт на
храни, при следните условия:
1. кон тейнери те и ли танкери те п реди
товаренето на нерафинираната захар са почистени след разтоварването на последно
превозвания товар и е извършена проверка
за ефективността на почистването;
2. последно превозваният в контейнерите
и танкерите товар не е бил течност.
Чл. 6. (1) Лицата, отговорни за транспорта
по море на нерафинираната захар, съхраняват
пълна документация за:
1. превозвания в съдовете, контейнерите
или танкерите последен товар;
2. метода на почистване, приложен преди
товаренето на нерафинираната захар, и за извършената проверка на неговата ефективност.
(2) Товарът нерафинирана захар се придружава от документацията по ал. 1 по време на
всички етапи на транспортиране до крайното
предприятие, където тя ще бъде рафинирана,
като копие от тази документация се съхранява и в рафинерията. Документацията е
ясно и трайно обозначена на български език
чрез следния надпис: „Преди непосредствена
консумация от хора или влагане в производството на храни този продукт да се подложи
на рафиниране!“.
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(3) Лицата, отговорни за транспорта по
море и за рафинирането на нерафинираната
захар, предоставят документацията по ал. 1 и
2 на органите на официалния контрол върху
храните при поискване.
Чл. 7. (1) Нерафинираната захар, транспортирана по море в съдове, контейнери или
танкери, които не са специално предназначени
за транспорт на храни, се подлага на процес
на цялостно и ефективно рафиниране преди
консумация от хора или влагане в производството на храни.
(2) Лицата, отговорни за транспорта по море
и за рафинирането на нерафинираната захар,
определят като критичен за безопасността и
качеството на рафинираната захар процеса
на почистване на съдовете, контейнерите или
танкерите преди товаренето на нерафинираната захар, при което се отчитат видът и
свойствата на превозвания преди това товар.
Чл. 8. (1) Не се допуска транспортиране с
превозни средства на вода с цел използването
є за производство на бутилирана натурална
минерална и/или изворна вода.
(2) Затварянето на бутилките и другите
ви дове опаковк и се извършва по начин,
който предотвратява всякаква възможност
за подмяна на съдържанието или замърсяване на бутилираните води, предназначени
за питейни цели.
Чл. 9. (1) Обектите за производство и
търговия с храни се изграждат при спазване
на изискванията, определени в Закона за
устройство на територията, а прилежащите
им терени се поддържат чисти и в добро
състояние.
(2) В лечебни и здравни заведения, общежития, жилищни сгради и прилежащи към
тях помещения не се допуска изграждането на
обекти за производство и търговия с храни,
които в резултат от дейността си създават шумови нива над хигиенните норми, определени
в Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за
шум в околната среда, отчитащи степента на
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите
за шум в околната среда, методите за оценка
на стойностите на показателите за шум и на
вредните ефекти от шума върху здравето на
населението (ДВ, бр. 58 от 2006 г.).
Чл. 10. Вентилационни инсталации в обектите по чл. 9, ал. 1 се изграждат при спазване
на изискванията, определени в Наредба № 15
от 2005 г. за технически правила и нормативи
за проектиране, изграждане и експлоатация
на обектите и съоръженията за производство,
пренос и разпределение на топлинна енергия
(ДВ, бр. 68 от 2005 г.).
Чл. 11. В случай на възникване на извънредни обстоятелства, бедствия и аварии,
водещи до прекъсване на питейно-битовото
водоснабдяване и/или влошаване качеството
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на подаваната вода, използвана в обектите за производство и търговия с храни, се
осигурява достатъчно количество резервна
питейна вода за периода от време с нарушено
водоснабдяване.
Чл. 12. При нормални експлоатационни
условия технологичното оборудване в обектите
по чл. 9, ал. 1 не трябва да създава шумови
нива на работните места, които превишават
нормите съгласно Наредба № 6 от 2005 г. за
минималните изисквания за осигуряване на
здравето и безопасността на работещите при
рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ,
бр. 70 от 2005 г.).
Чл. 13. (1) В помещенията, където се съхраняват, преработват и предлагат храните, не
се допускат действия, които биха довели до
замърсяване на храните – хранене, съхранение на лични вещи и предмети, които не са
свързани с дейността на обекта.
(2) В обектите за производство и търговия
с храни се определят помещения или места за
извършване на дейностите по ал. 1, без това
да създава риск от замърсяване на храните.
(3) Лицата, работещи в помещенията по
ал. 1, са длъжни да използват чисто работно
облекло, средства за прибиране и покриване
на косите, а когато е необходимо – и предпазно облекло и ръкавици, като не се допуска излизане с работното облекло извън тези
помещения.
(4) Производителите и търговците на храни
осигуряват работното облекло на персонала
и условията за съхраняването му.
Чл. 14. Лицата, които работят с храни или
при изпълнение на служебните си задължения
влизат в контакт с храни или боравят с технологичното оборудване, спазват здравните
изисквания, регламентирани в Наредба № 15
от 2006 г. за здравните изисквания към лицата,
работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни,
водоснабдителните обекти, предприятията,
които произвеждат или търгуват с храни,
бръснарските, фризьорските и козметичните
салони (ДВ, бр. 57 от 2006 г.).
Чл. 15. Почистените и дезинфекцираните
контактни повърхности на предметите, приборите и оборудването, които влизат в контакт
с храните, трябва да отговарят на следните
микробиологични показатели:
1. общ брой на мезофилните аеробни и
факултативно анаеробните микроорганизми:
а) за повърхностите на технологичното
оборудване – не повече от 100 КОЕ/см 2;
б) за трапезна посуда – не повече от 300
КОЕ/см 2 за цялата повърхност;
2. колиформи – не се установяват в смивове
и отривки от технологичното оборудване и
трапезната посуда;
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3. пат ог ен н и м и к роорга н изм и – не се
установяват в смивове и отривки от технологичното оборудване и трапезната посуда.
Чл. 16. Не се допускат остатъчни количества от миещи препарати и/или дезинфекционни средства върху измитите и/или дезинфекцираните повърхности на предметите,
приборите и оборудването, които влизат в
контакт с храните.
Чл. 17. Хранителните и другите отпадъци
и страничните животински продукти, които
не са предназначени за консумация от хора,
се отстраняват съгласно изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 1069/2009 на
Eвропейския парламент и на Съвета от 21
октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински
продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300,
14.11.2009 г.), Закона за управление на отпадъците и другите подзаконови нормативни
актове в областта на отпадъците, по начин,
който:
1. не замърсява околната среда;
2. не представлява непосредствен или косвен източник на зараза и/или замърсяване.
Чл. 18. (1) Производителите на храни
осигуряват и технологичната документация
за произвежданите храни, съизмерима с характера и размера на предприятието, като
част от документацията по чл. 5 от Регламент
(ЕО) № 852/2004, която включва:
1. определение на произвежданата храна,
което включва данни за наименованието,
търговската марка, състава на готовата храна
и предназначението є;
2. класификация на храните, когато технологичната документация се отнася за храни, които се произвеждат от едни и същи
суровини и не се различават съществено по
показателите по т. 4;
3. технически изисквания, които определят
влаганите су ровини, добавки, подправки,
опаковъчни и спомагателни материали, необходими за производството и опаковането
на храната;
4. здравно-хигиенни и качествени показатели и норми – органолептични, физикохимични, токсикологични, микробиологични
и микологични, на които трябва да отговаря
готовата храна;
5. методи за вземане на проби от храната и
методи за лабораторен анализ за определяне
на показателите по т. 4;
6. описание на технологичния процес с
последователно представяне на производствените етапи и процеси, факторите и условията
за тяхното извършване;
7. начин на опаковане, етикетиране и
маркировка на готовата храна;
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8. съхранение и транспорт на храната с
определяне на срока на трайност и специфични условия за съхранение и транспорт;
9. описание и ред за осъществяване на
производствения контрол:
а) входящ контрол на постъпващите в
обекта суровини, опаковъчни и спомагателни
материали;
б) технологичен контрол на производствените етапи и процеси, които имат критично
значение за осигуряване безопасността на
произвежданата храна;
в) изходящ контрол на готовата храна за
съответствието є с показателите по т. 4;
10. документация, която трябва да придружава всяка произведена партида храна при
предлагане на пазара.
(2) Всеки производител води регистър на
технологичните документации за произвежданите от него храни по образец съгласно
приложението.
Допълнителни разпоредби
§ 1. За целите на тази наредба се прилагат
дефинициите, посочени в Регламент (ЕО)
№ 178/2002 на Европейския парламент и на
Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване
на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за
създаване на Европейски орган за безопасност
на храните и за определяне на процедури
относно безопасността на храните (ОВ, L 31,
1.2.2002 г.), Регламент (ЕО) № 852/2004 на
Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 г. относно хигиената на храните и
Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно определяне на специфични хигиенни
правила за храните от животински произход.
§ 2. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 98/28/EО на Комисията
от 29 април 1998 г. за предоставяне на дерогация от определени разпоредби на Директива
93/43/EИО относно хигиената на храните
по отношение на морския превоз на сурова
захар в насипно състояние (ОВ, специално
българско издание, глава 13, том 23).
§ 3. С наредбата се създават условия за
прилагане на:
1. Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април
2004 г. относно хигиената на храните.
2. Регламент (ЕО) № 579/2014 на Комисията от 28 май 2014 г. oтносно предоставяне
на дерогация от някои разпоредби на приложение II към Регламент (ЕО) № 852/2004
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на превозa на течни масла и
мазнини по море.

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

Заключителни разпоредби
§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от органите на официалния контрол съгласно Закона за храните.
§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 17, ал. 2 от Закона за храните и отменя
Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.).
§ 6. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на здравеопазването:
Петър Москов
Министър на земеделието и храните:
Десислава Танева
Приложение
към чл. 18, ал. 2
Регистър на произвежданите храни от ……………...........
..................................................................................................
№ Вид на
по храната
ред (по класификация)

Номер и
Дата на
Дата на предата на
поредна
кратяване
въвежредакция на ползването
дане на технологич- на технолотехнолоната докугичната догичната
ментация
кументация
документация

692

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за отменяне на Наредба № 21 от
2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени
за влагане в храни (обн., ДВ, бр. 104 от 2002 г.;
изм., бр. 61 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 24
и 58 от 2007 г., бр. 26 от 2010 г. и бр. 29 от
2011 г.)
§ 1. Отменя се Наредба № 21 от 2002 г. за
специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане
в храни (обн., ДВ, бр. 104 от 2002 г.; изм.,
бр. 61 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 24 и 58
от 2007 г., бр. 26 от 2010 г. и бр. 29 от 2011 г.).
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата е съгласувана с министъра
на икономиката и министъра на земеделието
и храните.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петър Москов
694
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № Е-РД-04-1
от 22 януари 2016 г.

за обследване за енергийна ефективност,
сертифициране и оценка на енергийните
спестявания на сгради
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. издаване на сертификати за проектни
енергийни характеристики;
2. извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради и части от сгради
в експлоатация, включително изготвяне на
доклади от обследването;
3. издаване на сертификати за енергийни
характеристики на сгради и части от сгради
в експлоатация;
4. изготвяне на оценка на енергийните
спестявания на сгради.
Чл. 2. (1) Сертификатът за проектни енергийни характеристики удостоверява енергийните характеристики на нова сграда преди
въвеждането є в експлоатация, включително
нивото на потребление на енергия и съответстващия му клас по скалата на класовете
на енергопотребление от наредбата по чл. 31,
ал. 3 от Закона за енергийната ефективност
(ЗЕЕ), съобразени с изискванията за нови
сгради.
(2) С оценката за съответствие на инвестиционния проект се удостоверява извършена
проверка на инвестиционния проект, преди да
се издаде разрешение за строеж на сградата.
Оценката се извършва по отношение постигнато съответствие на проекта с изискванията
за енергийна ефективност за нови сгради.
(3) С обследването за енергийна ефективност на сграда в експлоатация се установява
нормализираното (базово) потребление на
енергия на сграда при съществуващото є
състояние към момента на обследването,
определят се специфичните възможности за
намаляване на нормализираното потребление
на енергия при гарантирано поддържане на
нормативните параметри на микроклимата,
извършва се техническа и икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната
ефективност на сградата.
(4) При обследването на сгради в експлоатация се прилагат и разпоредбите на наредбата
по чл. 56 ЗЕЕ.
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(5) Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация удостоверява
енергийните характеристики при нормализирано потребление на енергия в съществуващото състояние на сградата към момента
на обследването, прогнозираното ниво на
потребление на енергия след прилагане на
избран пакет от енергоспестяващи мерки и
съответстващия му клас на енергопотребление
по скалата на класовете на енергопотребление
от наредбата по чл. 31, ал. 3 ЗЕЕ.
(6) С оценката на енергийни спестявания
се доказват действително постигнати спестявания на енергия в резултат на изпълнението
на една или повече мерки за повишаване на
енергийната ефективност в сградите.
Чл. 3. (1) Сертификатът за проектни енергийни характеристики/сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация може да се издаде за част от сграда, когато
отделни части имат различно предназначение
съгласно класификацията по наредбата по
чл. 31, ал. 3 ЗЕЕ.
(2) Сертифицирането на част от сграда в
експлоатация се извършва въз основа на обследване за енергийна ефективност на тази
част от сградата.
(3) Когато отделни части от сградата имат
различно предназначение и са обособени като
топлинни зони (една или повече от една за
съответното предназначение) и всяка от зоните има кондициониран обем, по-малък от
90 на сто от общия кондициониран обем на
сградата, сертификат за енергийни характеристики се издава отделно за всяка зона по
скала, съответстваща на предназначението
на съответната зона.
(4) При наличие на топлинна зона с кондициониран обем, равен или по-голям от 90 на
сто от общия кондициониран обем на сградата,
сертификат за енергийни характеристики се
издава за цялата сграда в съответствие със
скалата за категорията сгради, към която тази
зона принадлежи.
(5) Отделна част от сграда, която се класифицира по едно предназначение, съгласно
наредбата по чл. 31, ал. 3 ЗЕЕ може да обединява кондиционирани обеми в тази част
от сградата на една или на повече от една
топлинна зона, определени по критериите от
приложение № 3 на наредбата по чл. 31, ал. 4
ЗЕЕ и чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1,
т. 6 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ), наричана по-нататък „наредбата по
чл. 31, ал. 4 ЗЕЕ“. Сертификатът се издава
за всяка част от сградата съобразно функционалното є предназначение при спазване на
условията по ал. 2 и 3 независимо от начина,
по който е извършено топлинното зониране
във всяка част от сградата (всяка отделна
част е обособена като една или като повече
от една топлинна зона).
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Чл. 4. Обследването и сертифицирането на
сгради или на части от тях, изготвянето на
оценка за съответствие на инвестиционните
проекти и изготвянето на оценки за енергийни
спестявания на сгради се извършват от лица,
които отговарят на изискванията на чл. 43,
ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в регистъра по
чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ.
Г л а в а

в т о р а

УС ЛОВИ Я И РЕ Д З А ИЗД А ВА Н Е Н А
СЕРТИФИК АТИ ЗА ПРОЕКТНИ ЕНЕРГ ИЙНИ Х А РА КТЕРИС ТИК И
Чл. 5. (1) Сертификатът за проектни енергийни характеристики се издава само на нова
сграда след завършване на строителството на
сградата преди въвеждането є в експлоатация.
(2) Не се издава сертификат за проектни
енергийни характеристики на съществуваща
сграда при въвеждане в експлоатация, след
извършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство.
(3) Сертификат за проектни енергийни
характеристик и се издава, когато новата
сграда е изградена в съответствие с проектните параметри за енергийна ефективност,
постигнатите енергийни характеристики на
сградата в процеса на строителство са еднакви
или по-добри от проектните и сградата отговаря на нормативно определения минимален
клас на енергопотребление за нови сгради от
наредбата по чл. 31, ал. 4 ЗЕЕ.
(4) Сертификатът за проектни енергийни
характеристики се издава от лице по чл. 43,
ал. 1, съответно по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ, по образец съгласно приложение № 1 и е със срок
на валидност до 6 години.
(5) Класът на енергопотребление на нова
сграда се определя по скалата на класовете
на енергопотребление съгласно наредбата по
чл. 31, ал. 3 ЗЕЕ.
Чл. 6. (1) Сертификатът за проектни енергийни характеристики може да се издаде
въз основа на оценката за съответствие на
инвестиционния проект с изискванията за
енергийна ефективност преди подаване на
заявление за издаване на разрешение за строеж на сградата по задание на възложителя/
собственика. В този случай сертификатът
за проектни енергийни характеристики се
представя на възложителя заедно с доклада
от оценката за съответствие.
(2) Когато в процеса на строителство са
постигнати различни от проектните енергийни
характеристики на сградата, сертификатът
по ал. 1 се актуализира преди въвеждане на
сградата в експлоатация.
(3) В актуализирания сертификат се отразяват енергийните характеристики на сградата
по проект и енергийните характеристики, постигнати след завършване на строителството.
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(4) Сертификатът по ал. 1 може да се актуализира от лицето, което го е издало, или
от друго лице по чл. 43, ал. 1, съответно по
чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ.
(5) Сертификатът по ал. 1 не се актуализира,
когато са изпълнени енергийните характеристики по инвестиционния проект, включени
в сертификата.
Чл. 7. (1) Възложителят/собственикът на
сграда възлага с договор издаването на сертификат за проектни енергийни характеристики
на сградата на лице по чл. 43, ал. 1, съответно
по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ.
(2) Възложителят/собственикът предоставя на лицето по чл. 43, ал. 1, съответно по
чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ:
1. инвест иц ионен/екзек у т ивен п роек т,
документите за извършена оценка за съответствие на инвестиционния проект по Закона
за устройство на територията;
2. строителните книжа по време на извършване на строителството, които съдържат данни
за енергийни характеристики на сградата, а
при необходимост и след отправено писмено
искане от лицето по чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ – и
друга техническа документация, необходима
за издаване на сертификата;
3. резултатите от извършени измервания и
изпитвания на сградни ограждащи конструкции и елементи и на технически инсталации,
съоръжения и уредби, ако има такива и когато
е приложимо.
Чл. 8. (1) Сертификатът за проектни енергийни характеристики съдържа:
1. пореден номер, дата на издаване и срок
на валидност;
2. означение дали се издава преди разрешение за строеж или преди въвеждане в
експлоатация;
3. означение, идентифициращо новата сграда като такава с близко до нулата потребление
на енергия;
4. информация за функционалното предназначение на сградата, адреса є по местонахождение, уникален код – идентификатор по
смисъла на Закона за кадастъра и имотния
регистър, снимка на сградата, а в случаите
по чл. 6 – компютърна графика;
5. информация за общите геометрични
характеристики, включително разгънатата
застроена площ, отоплявана площ и площта
на охлаждания обем;
6. класа на енергопотребление, определен
по първична енергия;
7. стойността на интегрираната енергийна
характеристика на сградата, изразена като
специфичен годишен разход на потребна и
на първична енергия в kWh/m 2 , общия годишен разход на потребна и първична енергия
в M W h, специфи чен разход на пот ребна
енергия за отопление, вентилация и горещо
водоснабдяване в kWh/m 2 на годишна база;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

проектната стойност на генерираните емисии
въглероден диоксид (CO 2), еквивалентни на
общия годишен разход на потребна енергия;
стойността на специфичния годишен разход
на първична енергия в kWh/m 2 се въвежда
по изпълнен проект в полето на синята указателна стрелка на скалата;
8. разпределението на годишния разход
на потребна енергия в относителен дял на
компонентите на енергийния баланс на сградата, в т.ч. дял на енергията от възобновяеми
източници;
9. нетната площ на ограждащите конструкции и елементи, коефициентите на топло
преминаване през ограждащите елементи по
проект и по изпълнен проект и референтните
им стойности за сравнение;
10. специфичните показатели на енергопреобразуващите системи за осигуряване
на микроклимата (показатели, характеризиращи технологичните процеси за отопление и
вентилация, ефективностите на генераторите
на топлина и студ, енергия от възобновяеми
източници);
11. информация за използваните енергийни ресурси и генераторите на топлина и/или
студ в сградата;
12. разпределението на годишния разход на
потребна енергия по основни компоненти на
енергийния баланс на сградата – специфичен
и общ годишен разход на потребна енергия
за отопление, вентилация, охлаждане, гореща
вода, осветление и уреди, изразени в kWh/m 2
и в kWh/год.;
13. отоплителни денградуси;
14. информация за общия годишен специфичен разход на енергия за отопление и
вентилация в kWh/m 3DD;
15. препоръки, когато е приложимо;
16. наименование на лицето, извършило
сертифицирането, и регистрационен номер на
удостоверението за вписването му в публичния
регистър по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ, име, фамилия и
подпис на лицето, което издава сертификата/на
лицето, представляващо юридическото лице,
което издава сертификата, печат.
(2) Номерът на сертификата се състои от 9
позиции, съдържащи данни за лицето, издало
сертификата: първите 3 позиции са регистрационният номер на лицето в публичния
регистър по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ, следващите 3
позиции – буквените идентификационни данни, изписани с главни букви на кирилица, и
последните 3 позиции – поредният номер на
сертификата. Буквената идентификация се
избира от лицето по чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ
и го идентифицира еднозначно за срока на
валидност на удостоверението за вписване.
(3) Сертификатите за проектни енергийни характеристики, издадени от едно лице
по чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ, следват поредна
номерация.
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УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ОБСЛЕДВА НЕ ЗА ЕНЕРГИЙН А ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Раздел I
Предмет и обхват на обследването за енергийна ефективност
Чл. 9. Обследването за енергийна ефективност на сграда в експлоатация има за предмет:
1. идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за
осигуряване на микроклимата, измерване и
изчисляване на енергийните характеристики,
анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;
2. разработване на мерки за повишаване
на енергийната ефективност;
3. технико-икономическа оценка на мерките
за повишаване на енергийната ефективност и
на съотношението „разходи-ползи“;
4. оценка на емисиите CO 2 , които ще бъдат
спестени в резултат на прилагането на мерки
за повишаване на енергийната ефективност;
5. анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници
за доказване на техническа възможност и
икономическа целесъобразност; анализът на
възможностите за използване на енергия от
възобновяеми източници е част от оценката
на показателите за годишен разход на енергия
в сградата.
Чл. 10. Обследването на сграда в експлоатация обхваща:
1. средствата за измерване и контрол на
енергийните потоци в сградата;
2. системите за изгаряне на горива и пре
образуване на входящите в сградата енергийни
потоци, в т.ч. от възобновяеми източници;
3. топлопреносните системи – водни, парокондензни, въздушни;
4. електроснабдителните системи;
5. осветителните системи;
6. системите за осигуряване на микроклимата;
7. системите за гореща вода за битови
нужди;
8. сградните ограждащи конструкции и
елементи.
Раздел II
Ред за възлагане и етапи на извършване на
обследването за енергийна ефективност
Чл. 11. (1) Собственикът на сграда възлага с договор извършването на обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на
сградата на лице по чл. 43, ал. 1, съответно
по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ.
(2) Собственикът на сграда предоставя на
лицето по чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ следните
налични документи и данни:
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1. технически паспорт на сградата, когато
такъв е наличен;
2. резултатите от извършени обследвания
на сградата – в обем и при условия, уредени
в договора по ал. 1;
3. данни от доклад/и от извършени проверки на отоплителни инсталации с водогрейни
котли по чл. 50, ал. 1 ЗЕЕ и климатични инсталации по чл. 51, ал. 1 ЗЕЕ – при условия,
уредени в договора по ал. 1;
4. документ, съдържащ данни за енергопотреблението на сградата за последните три
календарни години, предхождащи обследването, датиран и подписан от лицето, което
го е изготвило.
(3) За сгради в режим на етажна собственост дейностите по ал. 1 и 2 се извършват
с решение на общото събрание на етажната
собственост.
(4) Договорът по ал. 1 не може да съдържа клаузи, които да възпрепятстват предоставянето на резултатите от обследването за
енергийна ефективност от собственика на
доставчик на енергийни услуги.
Чл. 12. (1) Обследването за енергийна
ефективност включва следните основни етапи:
1. подготвителен етап, по време на който
се извършват дейностите:
a) оглед на сградата;
б) събиране и обработка на първична информация за сградата и за разход на енергия по
видове горива и енергии и финансови разходи
за енергия за представителен предходен период
от време, но не по-малко от три календарни
години, предхождащи обследването;
2. етап на установяване на енергийните
характеристики на сградата, по време на
който се извършват дейностите:
а) анализ на съществуващото състояние и
енергопотреблението;
б) изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовото енергопотребление,
анализ на текущото и базовото енергийно
потребление, определяне на видовете измервания, които е необходимо да се направят в
сградата, за да се установят характеристиките
по основното є предназначение към момента
на обследването, както и експлоатационните
параметри на техническите системи, потребяващи енергия;
в) измервания за събиране на данни и подробна информация, необходима за инженерни
изчисления на енергийните характеристики
на ограждащите конструкции и елементи на
сградата и за енергопреобразуващите процеси
и системи;
г) обработване и детайлизиран анализ на
данните, събрани от измерванията в сградата,
и систематизирането им по начин, позволяващ
изчисляване на енергийните є характеристики
в съответствие с методиката от приложение
№ 3 в наредбата по чл. 31, ал. 4 ЗЕЕ;
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д) анализ на съществуващата система за
управление на енергопотреблението;
е) изчисляване на енергийните характеристики на сградата и определяне на потенциала
за тяхното подобряване;
ж) анализ на възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници и определяне на дела на възобновяемата
енергия в общия енергиен баланс на сградата;
3. етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, по време
на който се извършват дейностите:
а) изготвяне на списък от мерки с оценен
енергоспестяващ ефект за повишаване на
енергийната ефективност;
б) определяне на годишния размер на енергоспестяването за всяка мярка, остойностяване
на единични мерки, подреждане на мерките
по показател „срок на откупуване“;
в) формиране на пакети от енергоспестяващи мерки, определяне на годишния размер на
енергоспестяването за всеки пакет с отчитане
на взаимното влияние на отделните мерки
в пакета, технико-икономическа оценка на
всеки от пакетите от мерки, определяне на
класа на енергопотребление, съответстващ
на изпълнението на всеки пакет, в т.ч. на
инвестициите за неговото изпълнение;
г) сравнителен анализ на оценените пакети от мерки и определяне на икономически
целесъобразния пакет от енергоспестяващи
мерки за достигане на нормативно определения минимален клас на енергопотребление по
скалата на класовете на енергопотребление
за съответната категория сгради, към която
сградата принадлежи по предназначение;
д) избор на пакет от енергоспестяващи
мерки, съгласуван с възложителя, въз основа
на който ще бъде издаден сертификатът за
енергийни характеристики на сградата;
е) анализ и оценка на количеството спестени емисии CO 2 в резултат на разработените
мерки за повишаване на енергийната ефективност – оценката се извършва по потребна
енергия и поотделно за всеки от разработените
пакети с енергоспестяващи мерки;
4. заключителен етап, по време на който
се извършват дейностите:
а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването;
б) представяне на доклада и резюмето на
собственика на сградата.
(2) Анализът на възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми
източници се извършва по съотношението
„разход-ползи“ и включва измервания, изчисления и оценка най-малко в следния обем:
1. идентифициране в процеса на обследването на сградата на енергопреобразуващите
и енергопреносните системи с потенциал за
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подобряване на енергийните им характеристики чрез оползотворяване на енергия от
възобновяеми източници;
2. техническа оценка на потенциала за
оползотворяване на енергия от възобновяеми
източници в системите за генериране на топлина и/или студ в сградата и в системите
за електроснабдяване;
3. събиране на информация и определяне
на видовете възобновяеми източници, намиращи се в близост до сградата, включително
проучване на данни за наличния потенциал
на слънчевата енергия за района на местонахождение на сградата;
4. оценка на приложимите за сградата
възобновяеми източници на енергия, систематизиране на информацията за наличния
им потенциал, анализ на параметрите на
източниците и оценка на техническите възможности за употребата им като ефективен
енергиен ресурс в сградата;
5. оценка на енергоспестяващия ефект от
оползотворяване на приложимите възобновяеми източници и определяне на дела на
възобновяемата енергия в общия енергиен
баланс на сградата;
6. определяне на прогнозната стойност на
инвестициите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници в сградата;
7. оцен к а за и коном и ческ ата целес ъ
образност на инвестициите за инсталиране
на системи за оползотворяване на енергия
от възобновяеми източници и препоръки
към собственика на сградата въз основа на
резултатите от оценката.
(3) Мерките за повишаване на енергийната
ефективност следва да са съобразени с предназначението на сградата и да отговарят на
изискванията на наредбата по чл. 18, ал. 2 ЗЕЕ.
Чл. 13. (1) Резултатите от обследването за
енергийна ефективност се отразяват в доклад
и резюме.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа:
1. обща информац и я за ист ори я та на
сградата и собствеността, местоположението
и адреса, собственика на сградата, лицето,
отговорно за възлагане на обследването, неговата длъжност и данни за контакт;
2. подробно описание на сградата, включително режими на обитаване, брой обитатели,
конструкция, енергоснабдяване, информация
за извършвани ремонти, когато е приложимо,
история за извършени предходни обследвания
и за изпълнени енергоспестяващи мерки,
когато е приложимо;
3. анализ и оценка на състоянието на
енергийните им характеристики на сградните
ограждащи конструкции и елементи;
4. данни и доказателства за извършени
измервания, анализ и оценка на енергийните
характеристики при съществуващото състояние на системите за производство, пренос,
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разпределение и потребление на енергия в количество и обем, съответстващи на сложността
на системите и необходими за установяване
на техническото им състояние и ефективност;
5. енергиен баланс на сградата и базово
енергопотребление за основните енергоносители;
6. клас на енергопотребление въз основа
на изчислената стойност на интегрирания
енергиен показател „специфичен годишен
разход на първична енергия“ в kWh/m 2 по
базово енергопотребление;
7. оценка на специфичните възможности
за намаляване на разхода за енергия;
8. подробно описание с технико-икономически анализ на пакетите от мерки за повишаване на енергийната ефективност;
9. клас на енергопотребление въз основа на
изчислената стойност на интегрирания енергиен показател „специфичен годишен разход
на първична енергия“ в kWh/m 2 в резултат
от прилагането на всеки предложен пакет от
енергоспестяващи мерки; сравнителен анализ
на пакетите от енергоспестяващи мерки;
10. анализ и оценка на годишното количество спестени емисии CO 2 в резултат на
разработените пакети от мерки за повишаване
на енергийната ефективност в сградата;
11. зак лючение и препоръки, когато е
приложимо.
(3) Когато с обследването за енергийна
ефективност се цели доказване на постигнати енергийни спестявания, докладът по ал. 1
съдържа и оценка на количеството спестена
енергия в сградата в резултат на изпълнение
на енергоспестяващи мерки, предписани с
предходно обследване, прието за базово.
(4) За сграда в експлоатация, за която
няма налични данни за разхода на енергия
за отопление/охлаждане за нито една от последните три календарни години, предхождащи обследването, енергийният баланс по
ал. 2, т. 5 на сградата се съставя по базово
енергийно потребление.
(5) Резюмето на доклада от извършеното
обследване се изготвя по образец (приложение
№ 2) и съдържа информация относно:
1. общи идентификационни данни за сградата, вида собственост, данни за контакт със
собственика, клас на енергопотребление, специфичен годишен разход на енергия в kWh/m 2 ,
основни геометрични характеристики, брой
обитатели и брой етажи;
2. идентификация на изпълнителя на обследването за енергийна ефективност;
3. състоянието на сградата към момента
на обследването;
4. разпределение на потреблението на потребна енергия по видове горива и енергии
и по видове системи, потребяващи енергия;
5. базово енергопотребление и особености
на енергийния баланс на сградата;
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6. клас на енергопотребление, съответстващ
на базовото енергопотребление на сградата, и
клас след изпълнение на пакета от енергоспестяващи мерки, въз основа на който е издаден
сертификатът за енергийни характеристики;
7. предлаганите мерки за повишаване на
енергийната ефективност, включени в избрания пакет за изпълнение в сградата;
8. основни параметри на технико-икономическия анализ на мерките за енергоспестяване;
9. консултантите по енергийна ефективност,
извършили обследването (име и фамилия,
специалност), дата на изготвяне на резюмето.
(6) Докладът и резюмето се подписват от
лицето по чл. 43, ал. 1 и консултантите по
енергийна ефективност, съответно лицето/
лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ.
Чл. 14. Собственикът на сградата с издаден сертификат за енергийни характеристики
възлага ново обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградата при
настъпване на изменения в условията, при
които е издаден сертификатът, както и при
промяна на обстоятелствата съгласно чл. 39,
ал. 3 ЗЕЕ, отразени в него.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИК АТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Чл. 15. (1) Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се
издава от лице по чл. 43, ал. 1, съответно по
чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ, по образец съгласно приложение № 3.
(2) Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се издава
след извършено обследване за енергийна
ефективност въз основа на резултатите от
обследването.
(3) Челната страница на сертификата отразява представителни данни, които ще се
поставят на видно място в сградата, и показва
резултати за:
1. съществуващото състояние на сградата,
включително нейния актуален клас на енергопотребление към момента на обследването;
2. прогнозирания клас на енергопотребление, който се очаква да се постигне след
изпълнение на пакет от енергоспестяващи
мерки, избран да се изпълни в сградата.
(4) Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация може да
се издаде въз основа на:
1. резултатите от оценката на икономически
целесъобразния пакет от енергоспестяващи
мерки, с който се достига минимално изискващият се клас на енергопотребление по
скалата на класовете на енергопотребление
за съответната категория сгради, към която
сградата принадлежи по предназначение, или
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2. резултатите от избран от собственика
икономически целесъобразен пакет от мерки
измежду предложените в обследването пакети,
изискващ по-големи инвестиции в сравнение
с инвестициите за достигане на минимален
енергоефективен клас, но водещ до по-големи
енергийни спестявания и до по-висок клас на
енергопотребление.
(5) В случаите по ал. 3, т. 2 собственикът е
задължен да изпълни избрания от него пакет
от мерки за достигане на посочения в сертификата клас след изпълнение на мерките, като
срокът на валидност на сертификата се съ
образява с прогнозираното ниво на енергийни
спестявания и с класа на енергопотребление
след изпълнение на мерките.
(6) Сертификатът за енергийни характеристики на сгради в експлоатация съдържа:
1. пореден номер, дата на издаване и срок
на валидност на сертификата;
2. означение, идентифициращо сградата
като такава с близко до нулата потребление
на енергия;
3. годината на въвеждане на сградата в
експлоатация;
4. срок за освобождаване от данък сгради върху недвижимите имоти по Закона за
местните данъци и такси;
5. общи геометрични характеристики, включително разгъната застроена площ, отопляваната площ и площта на охлаждания обем;
6. клас на енергопотребление, съответстващ
на базовото енергопотребление на сградата, и
клас, съответстващ на прогнозираното ниво
на енергопотребление след изпълнение на
енергоспестяващи мерки в сградата;
7. стойност на интегрираната енергийна
характеристика на сградата на годишна база
по потребна и по първична енергия в kWh/m 2 ,
специфичния разход на потребна енергия за
отопление, вентилация и битово горещо водоснабдяване в kWh/m 2 , общия годишен разход
на енергия в MWh, изразен като първична
енергия, генерираните от сградата емисии
СО 2 към момента на издаване на сертификата, еквивалентни на годишния разход на
потребна енергия;
8. разпределение в относителен дял на
годишния разход на потребна енергия по
компоненти на енергийния баланс на сградата, вкл. дял на енергията от възобновяеми
източници;
9. площ на плътните и прозрачните ограждащи конструкции и елементи, коефициентите на топлопреминаване през ограждащите
елементи преди и след изпълнение на енерго
спестяващи мерки, включително референтните
им стойности за сравнение;
10. специфични показатели на енергопреобразуващите системи за осигу ряване на
м и к рок л и мата, вк л юч и т ел но пок азат ел и
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за технологичните процеси за отопление и
вентилация, ефективностите на генераторите
на топлина и студ в сградата и приложимите
норми за сравнение;
11. дял на енергията от възобновяеми
източници, оползотворена и предвидена за
оползотворяване в сградата;
12. използваните енергийни ресу рси и
генераторите на топлина и студ по видове
системи за поддържане на микроклимата
в сградата, в системата за осветление и за
уредите, потребяващи енергия;
13. разпределението на годишния разход на
потребна енергия по основни компоненти на
енергийния баланс на сградата – специфичния
годишен разход на потребна енергия за отопление, вентилация, охлаждане, гореща вода,
осветление и уреди, потребяващи енергия, в
kWh/m 2 и kWh/год.;
14. отоплителни денградуси;
15. общ годишен специфичен разход на
енергия за отопление и вентилация, изразен
като kWh/m 3DD;
16. базово енергопотребление, представено
графично чрез базова линия;
17. годишно разпределение на специфичното
енергийно потребление, представено графично по компоненти на енергийния баланс на
сградата;
18. технически и икономически параметри
на оценените за сградата единични енерго
спестяващи мерки и групирането им в пакети,
оценените инвестиции, спестена потребна
енергия, спестени емисии СО 2 , разходноефективен пакет, избран от собственика на сградата измежду препоръчаните за изпълнение
пакети, специфичен и общ годишен разход на
потребна и на първична енергия след изпълнение на избрания пакет от енергоспестяващи
мерки, генерирани емисии СО 2 от сградата
след изпълнение на мерките от избран пакет;
19. други данни и препоръки за сградата – по
преценка на лицето, което издава сертификата;
20. наименованието на лицето, издало
сертификата, и регистрационен номер на удостоверението за вписването му в публичния
регистър по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ, име и фамилия
на физическото лице с представителна власт,
подписало сертификата.
(7) Когато обследването не предвиж да
мерки за преминаване в по-горен клас на
енергопотребление, класът в колона „След
ЕСМ“ остава същият като установения с
обследването клас, посочен в колона „Преди
ЕСМ“. Числовите стойности на специфичния
годишен разход на първична енергия kWh/m 2
преди и след изпълнение на мерките се посочват в синята указателна стрелка на скалата.
(8) Номерът на сертификата се състои от 9
позиции, съдържащи данни за лицето, издало
сертификата: първите 3 позиции са регис-
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трационният номер на лицето в публичния
регистър по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ, следващите 3
позиции – буквените идентификационни данни, изписани с главни букви на кирилица, и
последните 3 позиции – поредният номер на
сертификата. Буквената идентификация се
избира от лицето по чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ
и го идентифицира еднозначно за срока на
валидност на удостоверението за вписване.
(9) Сертификатите за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, издадени от
едно лице по чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ, следват
поредна номерация.
Чл. 16. Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация е със срок
на валидност до 10 години, който се определя,
както следва:
а) 10 години – за сгради с клас на енергопотребление „А“ и „А+“ по скалата на
класовете на енергопотребление;
б) 6 години – за сгради, въведени в експлоатация след 2005 г., с клас на енергопотребление „В“ по скалата на класовете на
енергопотребление;
в) до 4 години – за сгради, въведени в
експлоатация след 2005 г., с клас на енергопотребление „С“ по скалата на класовете на
енергопотребление;
г) до 4 години – за сгради с клас на енергопотребление „D“, „E“, „F“ и „G“ по скалата
на класовете на енергопотребление;
д) 7 години – за сгради, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г., с клас на
енергопотребление „В“ по скалата на класовете
на енергопотребление, без приложени мерки за
оползотворяване на възобновяеми източници
за задоволяване нуждите на сградите;
е) 10 години – за сгради, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г., с клас на
енергопотребление „В“ по скалата на класовете
на енергопотребление, с приложени мерки за
оползотворяване на възобновяеми източници
за задоволяване нуждите на сградите съгласно
изискванията на чл. 20 от Закона за енергията
от възобновяеми източници;
ж) 7 години – за сгради, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г., с клас на
енергопотребление „С“ по скалата на класовете
на енергопотребление, без приложени мерки за
оползотворяване на възобновяеми източници
за задоволяване нуждите на сградите;
з) 5 години – за сгради, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари
2005 г., с клас на енергопотребление „С“ по
скалата на класовете на енергопотребление,
с приложени мерки за оползотворяване на
възобновяеми източници за задоволяване
нуждите на сградите съгласно изискванията
на чл. 20 от Закона за енергията от възобновяеми източници;
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и) 3 години – за сгради, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари
2005 г., с клас на енергопотребление „С“ по
скалата на класовете на енергопотребление,
без приложени мерки за оползотворяване
на възобновяеми източници за задоволяване
нуждите на сградите съгласно изискванията
на чл. 20 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
Чл. 17. (1) Нов сертификат за енергийни
характеристики на сграда в експлоатация се
издава:
1. след изпълнение на енергоспестяващи
мерк и или извършване на ст роителни и
монтажни работи, водещи до промяна на
енергийните характеристики на сградата:
реконструкция, основно обновяване или основен ремонт, който обхваща над 25 на сто от
площта на външните ограждащи конструкции
и елементи на сградата, и преустройство на
съществуваща сграда, при което се променят
енергийните є характеристики;
2. с изтичане на срока на валидност на
сертификата.
(2) Нов сертификат по ал. 1, т. 1 се издава
не по-рано от една календарна година след
изпълнението на енергоспестяващи мерки или
извършването на строителните и монтажните
работи, за която е наличен регистриран разход на енергия по видове горива и енергии,
използвани в сградата.
Чл. 18. (1) Изпълнението на условията по
чл. 24, ал. 1, т. 18 или 19 от Закона за местните данъци и такси се удостоверява:
1. за постигнат клас на енергопотребление
посредством сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация;
2. за година на въвеждане на сградата в експлоатация посредством сертификат, съдържащ
базовото енергопотребление и съответстващия
му клас, спрямо които са оценени постигнатите енергийни спестявания и е извършена
актуализацията на сертификата.
(2) За сгради, които отговарят на условията по чл. 24, ал. 1, т. 18 или 19 от Закона за
местните данъци и такси за годината на въвеждане в експлоатация, но в тях са изпълнявани
единични мерки за енергоспестяване, които
не са предписани с обследване, изпълнението
на условието за постигнат клас на енергопотребление се удостоверява посредством
сертификат за енергийни характеристики на
сграда в експлоатация. Сертификатът се издава
въз основа на обследване по чл. 9.
Чл. 19. Собствениците на самостоятелните обекти в сертифицирани сгради етажна
собственост могат да получат при поискване
копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата за целите на сделки със
самостоятелния обект.
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Г л а в а

п е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ
НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕТО НА СГРАДИ
Чл. 20. (1) Лицето по чл. 43, ал. 1 или
2 ЗЕЕ, извършило сертифициране на нова
сграда, предоставя в оригинал сертификата
за проектни енергийни характеристики на
възложителя/собственика на новата сграда
в 7-дневен срок от датата на издаването му.
(2) Възложителят/собственикът на новата
сграда приема с протокол сертификата от
лицето по чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ, на което е
възложено издаването на сертификата.
(3) Възложителят/собственикът на нова
сграда предоставя с писмо в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) заверено
копие на сертификата за проектни енергийни
характеристики в срок до 30 дни от въвеждане
на новата сграда в експлоатация.
(4) Възложителят/собственикът на нова
сграда предоставя заверено копие на сертификата за проектни енергийни характеристики към заявлението по чл. 177, ал. 1 ЗУТ
за въвеждането на сградата в експлоатация.
Чл. 21. (1) Лицето по чл. 43, ал. 1 или 2
ЗЕЕ, извършило обследването за енергийна
ефективност на сграда в експлоатация, предоставя на собственика на сградата:
1. доклад за резултатите от обследването
за енергийна ефективност – на хартиен носител, а в случай че е предвидено в договора за
възлагане на обследването – и на електронен
носител в определен от страните по договора
формат;
2. резюме за резултатите от обследването
за енергийна ефективност – на хартиен носител и на електронен носител във формат
на файла .xls;
3. док лад/и, съставен/и при условията
и по реда на наредбата по чл. 56 ЗЕЕ – на
хартиен носител;
4. сертификат за енергийни характеристики – в оригинал на хартиен носител;
5. оригинал на декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 43, ал. 4 и 6 ЗЕЕ;
6. оригинал на протокол за потвърдени
количества спестена енергия в сградата – на
хартиен носител и на електронен носител във
формат .xls – документът се предоставя на
собственика на сградата само при условие,
че обследването за енергийна ефективност
е извършено за доказване на постигнати
енергийни спестявания в сградата.
(2) Декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 43, ал. 4 и 6 ЗЕЕ се изготвя по
образец съгласно приложение № 4.
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(3) Собственикът на сградата приема с
протокол резултатите от обследването и
документите по ал. 1 в срок не по-късно от
14 дни от предоставянето им. Протоколът се
изготвя по образец съгласно приложение № 5.
Чл. 22. (1) Собственикът на сградата с придружително писмо предоставя в АУЕР до 7
дни от подписване на протокола за приемане
на резултатите от обследването:
1. заверено копие на резюмето на хартиен
носител и резюмето на електронен носител
във формат на файла .xls;
2. заверено копие от сертификата за енергийни характеристики;
3. заверено копие на доклад/и, съставен/и
по реда на наредбата по чл. 56 ЗЕЕ – на хартиен носител;
4. заверено копие на протокола по чл. 21,
ал. 3;
5. оригинал на декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 43, ал. 4 и 6 ЗЕЕ.
(2) При поискване от АУЕР възложителят/
собственикът на сградата предоставя копие
на доклада за резултатите от обследването за
енергийна ефективност.
Г л а в а

ш е с т а

ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНК А НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ НА СГРАДИ
Чл. 23. (1) Оценката за постигнати енергийни спестявания в сграда, изготвена при
условията и по реда на тази наредба, има
за цел да удостовери количеството спестена
енергия в резултат на изпълнени енергоспестяващи мерки в сградата.
(2) Оценката по ал. 1 може да бъде извършена за:
1. изпълнен пакет от комбинирани енерго
спестяващи мерки, препоръчан с обследване
за енергийна ефективност, независимо от броя
на мерките в пакета, или
2. изпълнена единична мярка, чийто ефект
от прилагането є не е оценен с обследване.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 постигнатите
енергийни спестявания в сграда се установяват
чрез обследване за енергийна ефективност, извършено по реда на тази наредба. Доказването
на енергийните спестявания чрез обследване
се прилага, когато изпълнените енергоспе
стяващи мерки в сградата имат количествено
оценен и прогнозиран ефект, отразен в един
или в повече от един доклад от предходно
обследване на сградата.
(4) В случаите по ал. 2, т. 2 постигнатите
енергийни спестявания от изпълнени единични мерки, чийто енергоспестяващ ефект
не е количествено оценен и прогнозиран с
обследване, се установяват и потвърждават
по реда на наредбата по чл. 18, ал. 2 ЗЕЕ.
В този случай по желание на собственика
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на сградата оценката на постигнатите енергийни спестявания може да се извърши и
чрез обследване за енергийна ефективност.
Независимо от начина, по който се извършва
оценката на постигнатите енергийни спестявания, собственикът е задължен да предостави
цялата необходима информация за целите на
оценката, включително документи, доказващи
изпълнението на мерките и техническите им
характеристики.
(5) Постигнатите енергийни спестявания по
ал. 2, т. 1, а по желание на собственика – и
по ал. 2, т. 2, се потвърждават, след като
бъдат установени и доказани с изчисления и
измервания съгласно чл. 10.
Чл. 24. (1) Оценката по чл. 23, ал. 1 се
използва за издаване на удостоверения за
енергийни спестявания по чл. 74 ЗЕЕ и/или
за информационни цели, предвидени в ЗЕЕ.
(2) Удостоверенията за енергийни спестявания могат да бъдат прехвърляни на задължените лица по чл. 14, ал. 4 ЗЕЕ по реда и
условията на наредбата по чл. 18, ал. 2 ЗЕЕ.
Чл. 25. (1) Оценката за постигнати енергийни спестявания по чл. 23, ал. 1 се извършва
от лице по чл. 43, ал. 1, съответно по чл. 43,
ал. 2 ЗЕЕ.
(2) Оценката по ал. 1 се изготвя за всички
въведени действащи мерки и съответстващите
им срокове на действие.
(3) Консултантите по енергийна ефективност в състава на лице по чл. 43, ал. 1
ЗЕЕ или лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ, които
извършват оценката по ал. 1, не трябва да са
били изпълнители на други обследвания в
сградата през периода, за който се извършва
оценяването на енергийните спестявания на
конкретната сграда.
(4) Изборът на периода, през който се
извършва оценката на енергийните спестявания, включително използваният обем изходна
информация от предходни обследвания и от
други документи, се мотивира в доклада от
обследването, с което се установяват постигнатите енергийни спестявания.
(5) За целите на оценката по чл. 23, ал. 2,
т. 1 собственикът на сградата предоставя на
лицето по чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ налични
доклади от извършени обследвания на сградата и издадените въз основа на тях сертификати, включително документи, доказващи
изпълнението на мерките и техническите им
характеристики в съответствие с препоръките
от предходни обследвания.
(6) Резултатите от оценката за постигнати
енергийни спестявания се оформят във вид на
протокол за потвърдени количества спестена
енергия в сграда, който съдържа информацията, необходима за издаване на удостоверения
за енергийни спестявания по чл. 74 ЗЕЕ.
(7) Протоколът се съставя на хартиен
носител и в електронен формат по образец,
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утвърден от изпълнителния директор на АУЕР,
подписва се от изпълнителя и от възложителя
на оценката и се предоставя на възложителя.
(8) Образецът на електронния формат на
протокола по ал. 6 се публикува на електронната страницата на АУЕР.
Чл. 26. (1) При оценка на постигнати енергийни спестявания чрез обследване за енергийна ефективност задължително се извършва
проверка за съответствие на постигнатия
клас на енергопотребление след изпълнение
на пакет от мерки, чийто енергоспестяващ
ефект е обект на оценяване.
(2) Когато при обследване по ал. 1 се установи, че не е достигнат класът на енергопотребление, прогнозиран въз основа на мерките,
обхванати от оценката на енергийните спестявания, АУЕР извършва контролна проверка
по чл. 90 ЗЕЕ на верността на резултатите в
използваните при оценката доклади от пред
ходни обследвания, включително проверка
за достоверност на извършената оценка на
енергийните спестявания.
Чл. 27. За издаване на удостоверения за
енергийни спестявания по чл. 74 ЗЕЕ електронната форма на протокола по чл. 25, ал. 6 се
представя в АУЕР от собственика на сградата
или от лицето, желаещо да придобие удостоверение за енергийни спестявания при условията
и по реда на наредбата по чл. 18, ал. 2 ЗЕЕ.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Външни ограждащи елементи на сградата“ са интегрираните компоненти на дадена
сграда, които отделят вътрешната от външната
среда на сградата.
2. „Кондициониран обем“ е обемът от
сградата, за който са определени нормативни
изисквания за параметрите или за част от
параметрите на микроклимата (температура,
подвижност на въздуха, относителна влажност, чистота на въздуха (количество пресен
въздух), осветеност и ниво на шума.
3. „Нова сграда“ е всяка новоизградена
сграда, която се въвежда в експлоатация за
първи път.
4. „Основен ремонт“ е ремонтът на сграда,
който обхваща над 25 на сто от площта на
външните ограждащи елементи на сградата.
5. „Основно обновяване“ на сграда е комплекс от строителни и монтажни работи,
свързани с изпълнението на съществените
изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ, които
се извършват по време на експлоатацията и
засягат конструктивните елементи на сградата, включително ограждащите конструкции и
елементи на сгради, съоръжения и елементи
на техническата инфраструктура – отоплителни, вентилационни, климатични, електрически, водоснабдителни, канализационни
и други инсталации.
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6. „Актуализация“ на сертификат за проектни енергийни характеристики и на сертификат за енергийни характеристики на
сграда в експлоатация е актуализиране на
стойностите на енергийните характеристики на сграда, отразени в сертификата, чрез
издаване на нов (актуализиран) сертификат
за същата сграда.
§ 2. Получената от АУЕР информация по
реда на тази наредба се обобщава и включва
в националната информационна система за
състоянието на енергийната ефективност в
Република България по чл. 68, ал. 1 ЗЕЕ.
§ 3. Тази наредба въвежда изисквания на
Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно
енергийните характеристик и на сг радите
(OB, L 153/13 от 18 юни 2010 г.) и Директива
2012/27/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна
на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OB,
L 315/1 от 14 ноември 2012 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 16-1594
от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните
спестявания на сгради (ДВ, бр. 101 от 2013 г.).
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§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 48 ЗЕЕ.
§ 6. Производството по въвеж дането в
експлоатация на сграда, започнало преди
влизането в сила на наредбата, се довършва
по досегашните условия и ред. За започнало
производство по въвеждане в експлоатация
се счита датата на внасяне на искане пред
компетентния орган съгласно ЗУТ.
§ 7. Когато договор за извършване на
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сграда е сключен до влизане
в сила на тази наредба, обследването за
енергийна ефективност и сертифицирането
се извършват при условията и по реда на
Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване
за енергийна ефективност, сертифициране и
оценка на енергийните спестявания на сгради.
§ 8. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на АУЕР.
§ 9. Министърът на енергетиката и министърът на регионалното развитие и благоустройството дават указания по прилагането
на наредбата.
§ 10. Наредбата влиза в сила 30 дни след
датата на обнародването є в „Държавен
вестник“.
Министър на енергетиката:
Теменужка Петкова
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова
Приложение № 1
към чл. 5, ал.4

От падащото меню изберете вида категория, към която сградата принадлежи по предназначение:

Жилищни сгради
Забележки:
1. [1] Попълва се стойност, когато е приложимо. В случаите, в които не е приложимо, се въвежда означението „Н/П“.
2. [2] Въвежда се обобщена стойност на коефициента на топлопреминаване през съответния ограждащ
елемент.
3. [3] Поле, означено със щрих
, не се попълва.
4. Всички стойности в сертификата се закръгляват до втория знак след десетичната запетая с изключение на числото в синята указателна стрелка на скалата в колона „По изпълнен проект“, което се
закръглява до цяло число в kWh/m 2 год.
5. Полетата, в които за конкретната сграда не е приложимо да се попълнят стойности на някои от показателите за разход на енергия, не се оставят празни, а се записва главна буква „Х“ в центъра на полето.
6. Означението „ДА“ или „НЕ“ за сграда с близко до нулата потребление на енергия, както и означението за етапа, на който се издава сертификатът, се изпълнява с функцията „Check box“ в Word (десен
бутон на компютърната мишка – Properties – Checked).
7. Проектните енергийни характеристики на стр. 1 са по изпълнен проект.
8. В полето „Сграда/Част“ се изтрива излишното и се посочва вярното обстоятелство: „Сграда“ или
се изписва „Част от сграда“.
9. При издаване на сертификат за проектни енергийни характеристики по чл. 6, ал. 1 от наредбата по
чл. 48 ЗЕЕ стойностите на енергийните характеристики в колона „По проект“ и в колона „По изпълнен
проект“ се въвеждат равни (еднакви). Когато в процеса на строителство са постигнати различни от проектните енергийни характеристики на сградата, сертификатът се актуализира преди въвеждане на сградата в
експлоатация. Сертификатът, издаден по чл. 6, ал. 1 от наредбата, не се актуализира, когато са изпълнени
енергийните характеристики по инвестиционния проект, включени в сертификата.
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за проектни енергийни характеристики
Номер

СГРАДА С БЛИЗКО
ДО НУЛАТА
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА
ЕНЕРГИЯ

Валиден до:

ДА

ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВА
СГРАДА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НЕ

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Адрес:

Сграда/Част
Идентификатор

(по смисъла на ЗКИР)

Разгъната
застроена площ

m2

Отопляема площ

m2

Площ на
охлаждания обем

m2

EPmin,

EPmax,
2

2

Скала на енергопотреблението
по първична енергия
kWh/m2

kWh/m

kWh/m

<

48

A+

48

96

A

96

190

B

191

240

C

241

290

D

291

363

E

364

435

F

>

435

Снимка на сградата

По
изпълнен
проект

166

Проектни енергийни
характеристики на сградата
Специфичен
разход на
потребна
енергия
Специфичен
разход на
потребна
енергия за
отопление,
вент. и БГВ
Общ
годишен
разход на
първична
енергия
Генерирани
емисии СО2

G

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ РАЗХОД НА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ
Общ годишен разход на потребна енергия, ………… MWh
ОтоплеВентиОхлажГореща
ОсветлеДруги
ние
лация
дане
вода
ние
..,. %
..,. %
..,. %
..,. %
..,. %
..,. %

…
kWh/m2

…
kWh/m2

…
MWh

…

тона/год.

Дял на
енергията
от ВИ
…,.%

Издаден от
(наименование на юридическото лице) (име, фамилия на управителя)

Издаден на

Регистрационен номер
№ ..……….. / …………. г.

Подпис, печат
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ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА
ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ
[2]

Коефициент на
топлопреминаване
Наименование

Стени (външни)

Площ

Референтен

По
проект

По
изпълнен
проект

m2

W/m2.K

W/m2.K

W/m2.K

Прозорци (външни)
Прозорци на покрива
Врати (външни)
Покрив
Под
ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕНЕРГОПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СИСТЕМИ В СГРАДАТА
1. Показатели, характеризиращи
технологичните процеси за отопление
По
По
Показател
изпълнен
проект
проект
Инсталирана
…
…
мощност за
отопление, kW
…
…
Ефективност на рекуперацията на
топлина при вентилация, %

2. Ефективност на генератора на
топлина, %
По
По
[1]
изпълнен
Норма
проект
проект
…
…
…
…

…

…

…

…

…

…
ɳr,min ≥ … %
ɳr,min ≥ … %

3. Ефективност на генератора на студ
(включително термопомпа с приложение за отопление)
[3]
По
Норма за
По
Показател
изпълнен възобновяепроект
ма енергия
проект
…
…
…
Коефициент на
трансформация при генерирането на
…
топлина
…
…
Коефициент на
трансформация при генерирането на
студ
4. Енергия от възобновяеми източници

Издаден на

…
…
…
MWh

…
…
…
MWh

Издаден от
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ГОДИШНИЯ РАЗХОД НА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ

Система

Енергиен
ресурс

Генератор

7
Вид

Вид

Вид

Отопление

Вентилация

Охлаждане

Гореща вода

Осветление

Други - уреди,
потребяващи
енергия

Годишен разход на
потребна енергия
Специфичен

Общ

kWh/m2

kWh

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Отоплителни денградуси
Общ годишен специфичен разход на енергия
за отопление и вентилация

………

…….,

kWh/m3DD

Препоръки:

Информация относно възможностите за финансиране на ЕСМ и друга актуална
информация за състоянието на енергийната ефективност в България може да бъде
намерена на електронната страница на Агенция за устойчиво енергийно развитие:
http://www.seea.government.bg

Издаден на

Издаден от
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Приложение
Пприложение
№2 № 2
към
13, 5ал. 5
към
чл.чл.
13, ал.

РЕЗЮМЕ

НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
НА СГРАДА
НОМЕР И ДАТА НА
ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ
ВАЛИДНОСТ НА
СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ
Представителна снимка на сградата към момента
на обследването

1. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА СГРАДАТА
…………………….

ВИД ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Сграда/ Част от сграда
КЛАС НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
СПЕЦИФИЧЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ, kWh/m2.год.
ВИД СОБСТВЕНОСТ

ПРЕДИ ЕСМ

СЛЕД ЕСМ

………..

………..

………..

………..

ПД", "ЧП", "ПО", "ЧО", "С", "Ч"

СОБСТВЕНИК НА СГРАДАТА, (адрес, телефон, e-mail)
ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗКИР)
АДМИНИСТРАТИВНА
ОБЛАСТ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ОБЩИНА
НАСЕЛЕНО МЯСТО
АДРЕС

И

ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2
ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, m2
ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ , m 3
ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, m2
ОХЛАЖДАН ОБЕМ, m3
НАДЗЕМНИ / ПОДЗЕМНИ*
БРОЙ ЕТАЖИ
БРОЙ ОБИТАТЕЛИ
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕТО
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ФАКС
E-MAIL
*полуподземните етажи се въвеждат в колоната "Подземни"
1.2. ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО
НАИМЕНОВАНИЕ
РЕГИСТРАЦИОНЕН № В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА АУЕР
НАЧАЛНА ДАТА
ПЕРИОД НА ОБСЛЕДВАНЕ
КРАЙНА ДАТА
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБСЛЕДВАНЕТО

ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

АДРЕС
ТЕЛЕФОН
ФАКС
E-MAIL

ПОДПИС, ДАТА И ПЕЧАТ

(име на фирмата)

С Т Р.
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2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО
2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА:
Климатична зона
Режим на експлоатация

…………………….

часа / ден
дни/седмично
Среднодневен брой на обитателите
Тип на конструкцията
Брой на топлинните зони
Поредност на настоящото обследване
Изпълнени мерки за енергоспестяване, предписани при предходно обследване
Да
Не
Частично
2.2. ОСОБЕНОСТИ НА КОНСТРУКЦИЯТА, СЪСТОЯНИЕ НА ПЛЪТНИТЕ И ПРОЗРАЧНИТЕ ОГРАЖДАЩИ
ЕЛЕМЕНТИ, ГРАНИЧЕЩИ С ВЪНШЕН ВЪЗДУХ
2.2.1. Стени
Описание, типизация, топлофизични характеристики, състояние към момента на обследването,
обобщен коефициент на топлопреминаване, потенциал за енергоспестяване.
……………………….

Представителни снимки за състоянието на външните стени, граничещите с външен въздух
Фасада ….

Фасада ….

Снимка

Снимка

2.2.2. Прозорци, врати и други прозрачни ограждащи елементи на сградата
Описание, типизация, топлофизични характеристики, състояние към момента на обследването,
обобщен коефициент на топлопреминаване, потенциал за енергоспестяване.
……………………….

Представителни снимки за състоянието на прозрачните ограждащи елементи, граничещите с
външен въздух
Фасада ….
Фасада ….

БРОЙ 10
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Снимка

2.2.3. Покрив
Кратко описание, типизация, топлофизични характеристики, състояние към момента
обследването, обобщен коефициент на топлопреминаване, потенциал за енергоспестяване.
……………………….

на

Представителни снимки за състоянието на покрива
Фасада ….
Фасада ….

Снимка

Снимка

2.2.4. Под
Кратко описание, типизация, топлофизични характеристики, състояние към момента
обследването, обобщен коефициент на топлопреминаване, потенциал за енергоспестяване.
……………………….

Представителни снимки за състоянието на пода

Снимка

2.2.5. Вътрешни стени, граници на зони (когато е приложимо)

Снимка

на
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Описание, типизация, топлофизични характеристики, състояние към момента на обследването,
потенциал за енергоспестяване:
……………………….

2.3. СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТА

2.3.1. Отопление. Системи за генериране на топлина.

Енергиен ресурс 1
Генератор на топлина 1
Инсталирана мощност за отопление на генератор 1
Период на експлоатация на генератор на топлина 1, год.
Топлоносител
Работен режим, часа/ден ; дни/седм.
Ефективност на генератор на топлина 1 (КПД, %)
Обем, отопляван от генератор на топлина 1
Обща оценка за състоянието на топлоснабдяването от генератор на топлина 1:
а) много добро, не се нуждае от ЕСМ
б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и подобро управление на топлоснабдяването
в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за
подобряване на ефективността
Енергиен ресурс 2
Генератор на топлина 2
Инсталирана мощност за отопление на генератор 2
Период на експлоатация на генератор на топлина 2, год.
Топлоносител
Работен режим, часа/ден ; дни/седм.
Ефективност на генератор на топлина 2 (КПД, %)
Обем, отопляван от генератор на топлина 2
Обща оценка за състоянието на топлоснабдяването от генератор на топлина 2:
а) много добро, не се нуждае от ЕСМ
б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и подобро управление на топлоснабдяването
в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за
подобряване на ефективността
Описание и специфика на системата за отопление. Оценка на експлоатационното състояние.
Потенциал за енергоспестяване
………………….

Представителни снимки на системите за генериране на топлина и отопление
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Снимка

2.3.2. Вентилация. Системи за вентилация.
Генератор 1 (вид и енергиен ресурс)
Генератор 2 (вид и енергиен ресурс)
Брой на смукателните вентилационни системи в сградата
Брой на общообменните вентилационни системи в сградата
Период, през който системите се експлоатират - в години
Общ дебит на нагнетателната вентилация, m3/h/m2
Работен режим, часа/седмично
Температура на подаване, оС - генератор 1/генератор 2
Общ нетен обем, обслужван от системите за
механична общообменна вентилация
Рекуперация на топлина:
вентилирана зона
ефективност на процеса на рекуперация
вентилирана зона
ефективност на процеса на рекуперация
вентилирана зона
ефективност на процеса на рекуперация
Описание и специфика на системите за вентилация. Оценка на експлоатационното състояние.
Потенциал за енергоспестяване.
………………….

Представителни снимки на системите за вентилация

Снимка

2.3.3. Охлаждане. Системи за генериране на студ.

Снимка

С Т Р.
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Използвани начини за охлаждане в сградата:
а) охлаждане с конвектори и пресен въздук от инфилтрация
б) охлаждане чрез механична вентилация
в) охлаждане чрез механична вентилация с пресен
въздух, отработен извън охлажданата зона
Период на охлаждане - от ден.месец до ден.месец
Охлаждани зони, брой
Общ нетен охлаждан обем, m3
Площ на охлаждания обем, m2
Енергиен ресурс 1
Генератор на студ 1
Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо
Студоносител
Инсталирана мощност на генератор 1
Период на експлоатация на генератор 1, год.
Работен режим: часа/ден ; дни/седм.
Ефективност на генератор на студ 1 (КПД, %)
Нетен обем, охлаждан от генератор на студ 1
Коефициент на трансформация при генерирането на
топлина (при термопомпи с приложение за
отопление)
Коефициент на трансформация при генерирането на
студ
Обща оценка за състоянието на студоснабдяването от генератор на студ 1:
а) много добро, не се нуждае от ЕСМ
б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и подобро управление на студоподаването
в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за
подобряване на ефективността
Енергиен ресурс 2
Генератор на студ 2
Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо
Студоносител
Инсталирана мощност на генератор 2
Период на експлоатация на генератор 2, год.
Работен режим: часа/ден ; дни/седм.
Ефективност на генератор на студ 2 (КПД, %)
Нетен обем, охлаждан от генератор на студ 2
Коефициент на трансформация при генерирането на
топлина (при термопомпи с приложение за
отопление)
Коефициент на трансформация при генерирането на
студ
Обща оценка за състоянието на студоснабдяването от генератор на студ 2:
а) много добро, не се нуждае от ЕСМ
б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и подобро управление на студоподаването
в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за
подобряване на ефективността

Описание и специфика на системите за охлаждане. Оценка на експлоатационното състояние.
Потенциал за енергоспестяване.
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………………….

Представителни снимки на системите за охлаждане

Снимка

Снимка

2.3.4. Горещо водоснабдяване за битови нужди. Система за гореща вода.
Средноденонощно потребление на гореща вода с
θ=55оС, , l/d на човек (норма)
Общо годишно потребление на гореща вода в
сградата, литри
Годишно потребление на смесена вода с θ=37,5оС, литри/m2
Енергиен ресурс 1
Генератор 1 на енергия за БГВ
Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо
Енергия за БГВ, оползотворена от ВЕИ, kWh/год.
Температура на загряване на водата в генератор 1
Ефективност на генератор за БГВ (КПД, %)
Енергиен ресурс 2
Генератор 2 на енергия за БГВ
Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо
Енергия за БГВ, оползотворена от ВЕИ, kWh/год.
Температура на загряване на водата в генератор 2
Ефективност на генератор за БГВ (КПД, %)
Описание и специфика на системите за БГВ. Оценка на експлоатационното състояние. Потенциал за
енергоспестяване.
………………….

Представителни снимки на системите за охлаждане
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Снимка

Снимка

2.3.5. Електроснабдяване.
Общо описание, специфика, оценка на състоянието:
………………….

Осветление
Работен режим, часа/седмично
Едновременна мощност, W/m 2
Описание, специфика, оценка на състоянието:

Представителна снимка за състоянието на
осветителната система.

Уреди, потребяващи енергия, влияещи на топлинния баланс на сградата
Работен режим, часа/седмично
Едновременна мощност, W/m 2
Описание, специфика, оценка на състоянието:

Представителна снимка

Уреди, потребяващи енергия, невлияещи на топлинния баланс на сградата
Работен режим, часа/седмично
Едновременна мощност, W/m 2
Описание, специфика, оценка на състоянието:

Представителна снимка

Вентилатори и помпи
Работен режим, часа/седмично
Едновременна мощност, W/m 2
Описание, специфика, оценка на състоянието:

БРОЙ 10
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3. ПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ
3.1. РЕФЕРЕНТНА ГОДИНА, ПРИЕТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА

……….

3.1.1. Разпределение на потреблението по видове горива и енергии за референтната година
ЕНЕРГИЯ

ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

№

ЕНЕРГИЕН РЕСУРС

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ПЕЛЕТИ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

t

Nm3

kWh

3

4

5

kWh/t
kWh/Nm3
6

ОБЩО:

лева/тон
лева/Nm3
7

лева/kWh
8

0

3.1.2. Разпределение на потреблението на енергия по видове системи

№

СИСТЕМА, СЪОРЪЖЕНИЕ

ГОДИШЕН РАЗХОД НА
ЕНЕРГИЯ КЪМ МОМЕНТА
НА ОБСЛЕДВАНЕТО

НОРМАЛИЗИРАН ГОДИШЕН
РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ

специфичен

специфичен

2

1
2
3
4
5
6
7

ОТОПЛЕНИЕ
ВЕНТИЛАЦИЯ
БГВ
ВЕНТИЛАТОРИ, ПОМПИ
ОСВЕТЛЕНИЕ
УРЕДИ
ОХЛАЖДАНЕ
ОБЩО:

общ

2

kWh

kWh/m

0

3.2. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА С ЕТАЛОННИ ДАННИ ЗА:
ВАЖНО! Приложимо само за категории сгради, за които няма
скала за енергопотребление с числови граници!

специфичен
2

kWh

kWh/m

0

общ

0

ПРОГНОЗИРАН РАЗХОД
НА ЕНЕРГИЯ СЛЕД
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕСМ

kWh

kWh/m

0

общ

0

0

год.
год.

УКАЗАНИЯ ПО Т. 3:
1. За всички видове горива се попълва годишното потребление в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год.
2. За топлинната и електрическата енергии се попълва годишното потребление в kWh/год. само, ако този вид енергия е получен
отвън, т. е. не е генериран в рамките на сградата за сметка на разходвано гориво, което вече е попълнено като потребление в
някой от предходните редове.
3. В ред "ОБЩО" по т. 3.1.1. и 3.1.2 са въведени формули за сумиране на общото годишно енергопотребление в kWh/год.
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4. ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА СГРАДАТА. БАЗОВА ЛИНИЯ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО.
Основни моменти от анализа на енергийното потребление на сградата към момента на
обследване - текстово и графично представяне. Заключение, базирано на анализа.

5. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
ОЗНАЧЕНИЕ НА ИЗБРАНИЯ ПАКЕТ ЕСМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СГРАДАТА
5.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ ОТ ИЗБРАНИЯ ПАКЕТ
(свободен текст)
Група В: Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на ограждащите
конструкции и елементи
В1
В2
В3
В4
…..

Група С: Енергоспестяващи мерки по системите за генериране на топлина/студ и по системите за
отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление
С1
С2
С3
….

Група D: Други препоръки и забележки, свързани с изпълнението на енергоспестяващите мерки

БРОЙ 10
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5.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ
МЕРКИ
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ЕНЕРГИЯ
№

ЕНЕРГИЕН РЕСУРС

СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ
t/год.

3
Nm /год. kWh/год.

лв./год.

НЕОБХОДИМИ
ИНВЕСТИЦИИ

СРОК НА
ОТКУПУВАНЕ

СПЕСТЕНИ
ЕМИСИИ СО2

лв.

год.

t/год.

Група В: Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на ограждащите конструкции и елементи

1

2

3

4

5

Топлинно изолиране на
външни стени

Топлинно изолиране на
вътрешни стени

Топлинно изолиране на
покрив

Топлинно изолиране на
под

Подмяна на прозорци и
врати

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ПЕЛЕТИ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 1
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ПЕЛЕТИ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 2
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ПЕЛЕТИ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 3
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ПЕЛЕТИ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 4
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ПЕЛЕТИ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

МЕРКИ
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ЕНЕРГИЯ
№

ЕНЕРГИЕН РЕСУРС

ВЕСТНИК
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СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ
t/год.

3

Nm /год. kWh/год.

лв./год.

НЕОБХОДИМИ
ИНВЕСТИЦИИ

СРОК НА
ОТКУПУВАНЕ

РЕДУЦИРАНИ
ЕМИСИИ СО2

лв.

год.

t/год.

Група С: Енергоспестяващи мерки по системите за генериране на топлина/студ и по системите за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление

6

Енергоспестяващи
мерки при генерирането
на топлина. Отопление
и вентилация.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

МЕРКИ
№

7

8

9

10

НАИМЕНОВАНИЕ

Енергоспестяващи
мерки при генерирането
на студ. Охлаждане.

Енергоспестяващи
мерки за подмяна на
помпи, вентилатори и
други елементи при
генерирането на
топлина и/или студ

Енергоспестяващи
мерки за подобряване
на енергийните
характеристики на
тръбна мрежа за
транспортиране на
топлоносител гореща
вода и/или на
въздухопроводна мрежа

Мерки по системите за
измерване,
системите за
автоматизация, контрол
на параметри и
наблюдение на топло и
студоснабдяването,
които целят икономия
на енергия

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ПЕЛЕТИ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 6
ЕНЕРГИЯ

№

ЕНЕРГИЕН РЕСУРС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ПЕЛЕТИ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 7
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ПЕЛЕТИ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 8
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ПЕЛЕТИ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 9
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ПЕЛЕТИ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0

0

СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ
t/год.

Nm3/год. kWh/год.

лв./год.

НЕОБХОДИМИ
ИНВЕСТИЦИИ

0

лв.

0

СРОК НА
ОТКУПУВАНЕ

РЕДУЦИРАНИ
ЕМИСИИ СО2

год.

t/год.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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МЕРКИ
№

11

12

13

14

НАИМЕНОВАНИЕ

Енергоспестяващи
мерки по системата за
БГВ

Енергоспестяващи
мерки за
оползотворяване на
енергия от
възобновяеми
източници

Енергоспестяващи
мерки по системите за
осветление

Енергоспестяващи
мерки за подмяна на
битови уреди и/или
офис оборудване,
потребяващи енергия

ЕНЕРГИЯ
ЕНЕРГИЕН РЕСУРС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ПЕЛЕТИ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 11
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ПЕЛЕТИ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 12
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ПЕЛЕТИ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 13
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ПЕЛЕТИ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

С Т Р. 4 5

СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ВЕСТНИК

3

Nm /год. kWh/год.

t/год.

НЕОБХОДИМИ
ИНВЕСТИЦИИ

СРОК НА
ОТКУПУВАНЕ

РЕДУЦИРАНИ
ЕМИСИИ СО2

лв.

год.

t/год.

лв./год.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Енергийни спестявания на пакет от енергоспестяващи мерки
ПАКЕТ ОТ ЕСМ, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СГРАДАТА:

МЕРКИ
0

12

ОБЩО ГОДИШНО
СПЕСТЯВАНЕ НА
ЕНЕРГИЯ СЛЕД
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ВСИЧКИ ЕСМ ОТ
ИЗБРАНИЯ ПАКЕТ

0

ЕНЕРГИЯ

НЕОБХОДИМИ
ИНВЕСТИЦИИ

СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

№

ЕНЕРГИЕН РЕСУРС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ПЕЛЕТИ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

t/год.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

СРОК НА
ОТКУПУВАНЕ

РЕДУЦИРАНИ
ЕМИСИИ СО2

год.

t/год.

Nm3/год. kWh/год.

лв./год.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

ВСИЧКО:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kWh/год.

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ

0

лв.

Цени на енергоносителите, използвани при
изчисленията на срока на откупуване на
инвестициите
лева/тон
Вид енергоносител
лева/kWh
лева/Nm3

МАЗУТ

ДЯЛ НА СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ

6. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО

#REF!

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

ПОДПИС

ВЪГЛИЩА
ПЕЛЕТИ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

УПРАВИТЕЛ:
(на лицето, извършило обследването)

(подпис и печат)

Дата:

……….. ….

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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Типизирани мерки за повишаване на енергийната ефективност
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ПОЯСНЕНИЕ

1

То п л и н н о и з о л и р а н е н а Полагане на топлинна изолация на външни стени, уплътнение на фуги във
външни стени
фасадите.

2

Топлинно изолиране на под Полагане на топлинна изолация на пода.

3

То п л и н н о и з о л и р а н е н а Полагане на топлинна изолация на покрива. Изяснява се мястото на полагане
покрив
на топлинната изолация.

4

Подмяна на прозорци, врати и Подобряване на енергийните характеристики на прозорци, външни врати чрез
други прозрачни ограждащи подмяна на стари с нови, произведени по напреднала технология за намаляване
елементи
на топлинните загуби през този вид ограждащи елементи.

5

Инсталиране на енергийноефективна осветителна система, контрол за постоянен
М е р к и п о с и с т е м и т е з а интензитет на осветеността, монтиране на система за автоматично управление.
осветление
Осветители със стартови системи: осветителни тела с ефективни прибори.
Ефективно външно осветление на обществени пространства.

6

Мерк и по сис т ем и т е за
генериране на топлина
(абонатна станция; котелна
инсталация)

7

Мерк и по п рибори за
и з м е р в а н е , к о н т р о л и Въвеждане (подмяна) на прибори за измерване, контрол и управление.
управление

8

Настройка на системите за отопление, БГВ, вентилация, системи за топлинно
Настройки (вкл. „температура
оползотворяване и циркулиране на топлина, вентили за пестене на топла вода:
с понижение“)
вентили с ограничени потоци и др.

9

Мерки по сградни инсталации

10

Мерки за оползотворяване
Въвеждане на системи, използващи един от следните видове ВЕИ: слънце,
на енергия от възобновяеми
вятър, вода, земя и др.
източници

11

Ефективни охладителни уреди: хладилници и фризери за бита с висок показател
на ЕЕ. Ефективни мокри уреди: съдомиални, перални и центрофугиращи
сушилни за бита с висок показател на ЕЕ. Потребителски електронни стоки:
електронни продукти за бита – TV, DVD, компютри и др. Енергоефективни
офис уреди: компютри, принтери, факсове, копирни машини и др.

Енергоефективни уреди

Реконструкция (подмяна) на абонатна станция или на нейни елементи,
включително изолации. Реконструкция (подмяна) на котелна инсталация или
на елементи от нея (котли, помпи, тръбна мрежа, арматура и др.), включително
настройки и изолации. Вторично използване на отпадна топлина.

Реконструкция (подмяна) на сградните инсталации или на елемнти от тях
(помпи, вентилатори, тръбна мрежа, арматура и др.), включително изолации.

Тoзи sheet не е част от резюмето. Ролята му е само да подпомогне обследващите при класифициране на предписаните ЕСМ.

Приложение № 3
към чл. 15, ал. 1
От падащото меню изберете вида категория, към която сградата принадлежи по предназначение:
Жилищни сгради
Забележки:
1. [1] Попълва се стойност, когато е приложимо. В случаите, в които не е приложимо, се въвежда означението „Н/П“.
2. [2] Въвежда се обобщена стойност на коефициента на топлопреминаване през съответния ограждащ елемент.
3. [3] Поле, означено с щрих
, не се попълва.
4. Всички стойности в сертификата се закръгляват до втория знак след десетичната запетая с изключение
на числото за специфичен годишен разход на енергия преди ЕСМ и след ЕСМ, което се попълва в синята
указателна стрелка на скалата, което се закръглява до цяло число в kWh/m 2 год.
5. Полетата, в които за конкретната сграда не е приложимо да се попълнят стойности на някои от показателите за разход на енергия, не се оставят празни, а се записва главна буква „Х“ в центъра на полето.
6. Означението „ДА“ или „НЕ“ за сграда с близко до нулата потребление на енергия се изпълнява с функцията „Check box“ в Word (десен бутон на компютърната мишка – Properties – Checked).
7. В полето „Сграда/Част“ се изтрива излишното и се посочва вярното обстоятелство: „Сграда“ или се
изписва „Част от сграда“.
8. Енергийните характеристики на сградата в полето, разположено вдясно от скалата на енергопотребление,
както и разпределението на общия годишен разход на потребна енергия в MWh на стр. 1 от сертификата, се
отнасят за актуалното състояние на енергопотреблението на конкретната сграда към момента на обследването
за енергийна ефективност.
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за енергийни характеристики на сграда в експлоатация
Номер

СГРАДА С БЛИЗКО
ДО НУЛАТА
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА
ЕНЕРГИЯ

Валиден до:

ДА
НЕ

Идентификатор
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D
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363

E
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F
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G

Актуална снимка на сградата към
моментa на обследването за
енергийна ефективност

2

Скала на
енергопотребление по
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Преди
ЕСМ

kWh/m2
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ЕСМ

kWh/m2

150
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Енергийни характеристики
на сградата
Специфичен
разход на
потребна
енергия
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енергия за
отопление,
вентилация
и БГВ
Общ
годишен
разход на
първична
енергия
Генерирани
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ РАЗХОД НА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ
Общ годишен разход на потребна енергия …………, MWh
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от хх.хх.хххх г. до хх.хх.хххх г.

Издаден на

1966 г.

Адрес:

Сграда/Част

EPmin,

СГРАДА
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА
ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ:

…
kWh/m2

…
kWh/m2

…
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…

тона/год.

Дял на
енергията
от ВИ
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(наименование на юридическото лице) (име, фамилия на управителя)

Регистрационен номер
№ ..……….. / …………. г.
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ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА
ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ
[2]

Наименование
Стени (външни)

Площ
m2

Коефициент на
топлопреминаване
След
Преди
РеференЕСМ
ЕСМ
тен
W/m2.K

W/m2.K

W/m2.K

Прозорци (външни)
Прозорци на покрива
Врати (външни)
Покрив
Под
ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕНЕРГОПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СИСТЕМИ В СГРАДАТА
1. Показатели за технологичните
процеси на отопление и вентилация
Преди
След
Показател
ЕСМ
ЕСМ
Инсталирана
…
…
мощност за
отопление, kW
…
…
Ефективност на рекуперацията на
топлина при вентилация, %

2. Ефективност на генератора на
топлина, %
Преди
След
[1]
Норма
ЕСМ
ЕСМ
…
…
…
…

…

…

…

…

…

…
ɳr,min ≥ … %
ɳr,min ≥ … %

3. Ефективност на генератора на студ
(включително термопомпа с приложение за отопление)
Показател
Коефициент на
трансформация при генерирането на
топлина
Коефициент на
трансформация при генерирането на
студ
4. Енергия от възобновяеми източници

Издаден на

Преди
ЕСМ

След
ЕСМ

…

…

…

…

…
…
……
MWh

…
…
……
MWh

Издаден от

[3]

Норма за
възобновяема енергия

…
…
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ГОДИШНИЯ РАЗХОД НА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО
Система

7

Вид

Енергиен
ресурс

Вид

Генератор

Вид

Отопление

Вентилация

Охлаждане

Гореща вода

Осветление

Други - уреди,
потребяващи
енергия

Годишен разход на
потребна енергия
Специфичен

Общ

kWh/m2

kWh

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Отоплителни денградуси
Общ годишен специфичен разход на енергия
за отопление и вентилация

………

…….,

kWh/m3DD

Препоръки:

Информация относно възможностите за финансиране на ЕСМ и друга актуална
информация за състоянието на енергийната ефективност в България може да бъде
намерена на електронната страница на Агенция за устойчиво енергийно развитие:
http://www.seea.government.bg

Издаден на

Издаден от
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БАЗОВА ЛИНИЯ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНОТО
ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Издаден на

Издаден от
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ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ

Енергоспестяващи
мерки (ЕСМ)

Инвестиции,
лева

Спестена Спестени
потребна
емисии
енергия,
СО2 ,
kWh/год. тона/год.

Срок на
откупуване,
год.

Мерки по ограж.елементи
В1………….
В2………….
……………..

Мерки по системите

С1………….
С2………….
……………..

Пакети от мерки

П1…………
П2…………
…………….

Избран пакет за изпълнение в сградата

П1

Клас на енергопотребление след изпълнение на
избрания пакет от ЕСМ

В

Разход на потребна енергия
след изпълнение на ЕСМ от
избрания пакет
Специфичен
Общ
kWh/m2
kWh/год.

Разход на първична енергия
след изпълнение на ЕСМ от
избрания пакет
Специфичен
Общ
kWh/m2
kWh/год.

Емисии СО2
след ЕСМ
Общо
тона/год.

Съставен от

Съставен на

Подпис, печат
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Приложение № 4
към чл. 21, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 43, ал. 4 и 6 ЗЕЕ
Долуподписаният: ...........................................
................................................................................. ,
ЕГН: .............., притежаващ л.к № ..................... ,
издадена на ........... от ........., с постоянен адрес:
....……., в качеството си на ...................................
..................................................................................
на …………………………....., със седалище и адрес на
управление ............................................................ ,
ЕИК/БУЛСТАТ ............., притежаващо Удостоверение за вписване в публичния регистър на
Агенцията за устойчиво енергийно развитие
ид. № .../...г.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Лицата, участвали в обследването и сертифицирането за енергийна ефективност на сградата
на .............................................................................
................................................................................. ,
намираща се на адрес: ....................................... ,
не са участвали в проектирането, изграждането
и експлоатацията на сградата и в изпълнението
на енергоспестяващи мерки в сградата.
Известна ми е наказателната отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочени
неверни данни.
Дата:

Декларатор:
(подпис и печат)

Приложение № 5
към чл. 21, ал. 3
ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Днес, …………… г., в гр. .....................................
страните по Договор № ...................................... ,
представлявани от .......................................................
..................................................................................
.................... (име, презиме и фамилия) в качеството
му на възложител за ............................................
и ........................................................................... (име,
презиме и фамилия) в качеството му на изпълнител
за ............................................................................ ,
на основание чл. 19 от Наредба № 16-1594 от
2013 г. за обследване за енергийна ефективност,
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради подписаха настоящия протокол.
С протокола изпълнителят предава, а възложителят приема следните документи:
1. Доклад от обследване за енергийна ефективност – на хартиен и магнитен/оптичен
носител.
2. С ертификат № ....... /........ – на хартиен
носител.
3. Р езюме на док лада от обследването за
енергийна ефек тивност – на хартиен и
магнитен/оптичен носител.
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4. Д
 ек ларация за липса на обстоятелства
по чл. 23, ал. 4 от Закона за енергийната
ефективност (ЗЕЕ).
5. Доклад от проверка за енергийна ефективност на отоплителни инста лации с
водогрейни котли съгласно чл. 27 ЗЕЕ и
климатични инсталации съгласно чл. 28
ЗЕЕ – при наличие на такива.
Възложителят приема резултатите от обследването за енергийна ефективност и задължението
да изпълни предписаните с доклада мерки за
енергийна ефективност в законоустановения срок.
Предал:
Приел:
(име, длъжност, печат) (име, длъжност, печат)
Забележки: 1. Този образец установява само задъл		 жителното съдържание. Страните
		 са свободни да включат и друга
		 информация в протокола, ако са се
		 споразумели за това.
2. При наличие на повече от един брой
		 от посочените документи бройката
		 се добавя съответно.
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НАРЕДБА № Е-РД-04-2
от 22 януари 2016 г.

за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се регламентират:
1. условията за определяне на показателите
за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради;
2. единната методология за формиране на
показатели за разход на енергия и енергийни
характеристики на сгради;
3. параметрите на скала на класовете на
енергопотребление за различни по предназначение категории сгради;
4. граничните числови стойности на интегрирания енергиен показател „специфичен
годишен разход на първична енергия“ в kWh/
m 2 , определени със скалата на класовете на
енергопотребление за различни по предназначение категории сгради.
Чл. 2. Показателите за разход на енергия се
изчисляват или измерват като количествени
стойности, характеризиращи етап или цикъл
на енергийно преобразуване или потребление
на енергия.
Чл. 3. Изчисляването на енергийните характеристики се извършва с цел:
1. определяне на годишния разход на енергия в сгради;
2. определяне на нивото на енергийна ефективност в сградите по скалата на класовете
на енергопотребление;

БРОЙ 10
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3. оценяване съответствието на инвестиционни проекти на сгради с изискванията за
енергийна ефективност;
4. издаване на сертификати за енергийни
характеристики на сгради.
Чл. 4. Определянето на показателите за
разход на енергия и енергийните характеристики на сградите се извършва при базови
стойности на следните климатични фактори:
1. външна изчислителна температура;
2. средномесечна температура и относителна влажност на външния въздух;
3. средночасов интензитет на пълното
слънчево греене;
4. продължителност на отоплителния и
охладителния период.
Чл. 5. (1) Базовите стойности на климатичните фактори се определят за девет климатични зони за страната, посочени на картата
и в таблиците по приложение № 1.
(2) Изчислителната температура е приета
за избрани градове от климатичните зони.
(3) Средночасовият интензитет на слънчевото греене е определен на база 24 часа
според методиката за изчисляване на годишен
разход на енергия по наредбата по чл. 31,
ал. 4 от Закона за енергийната ефективност
(ЗЕЕ) и чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169,
ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(4) Отоплителните денградуси (DD) за
пресмятане на показателите за разход на
енергия и енергийните характеристики при
необходимост се изчисляват за всеки месец
от отоплителния период като произведение
от броя на дните в месеца и разликата между
средната температура на въздуха в сградата
и средномесечната температура на външния
въздух.
Г л а в а

в т о р а

ПОК АЗАТЕЛИ ЗА РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ
И ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
СГРАДИ
Раздел I
Компоненти на сградата като интегрирана
система
Ч л. 6. За цел и т е на оп редел я не т о на
енергийните им характеристики сградите
се разглеждат като интегрирани системи,
в които разходът на енергия е резултат на
съвместното влияние на следните основни
компоненти:
1. сградните ограждащи конструкции и
елементи;
2. системите за осигуряване на параметрите
на микроклимата;
3. вътрешните източници на топлина;
4. обитателите;
5. климатичните условия.

ВЕСТНИК
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Чл. 7. (1) Енергийните характеристики на
сгради се определят по единна методология,
която включва:
1. ориентацията, размерите и формата на
сградата;
2. характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните
пространства, в т. ч.:
а) топлинни и оптически характеристики;
б) въздухопропускливост;
3. системите за отопление и гореща вода
за битови нужди;
4. системите за охлаждане;
5. системите за вентилация;
6. системите за осветление;
7. пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;
8. естествената вентилация;
9. системите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници;
10. външните и вътрешните климатични
условия.
(2) При определяне на енергийните характеристики по ал. 1, т. 2 се отчитат и
изискванията за влагоустойчивост и водонепропускливост.
Раздел II
Класификация на сградите
Чл. 8. За изчисляване на показателите за
разход на енергия и енергийните характеристики се приема класификация на категориите
сгради според предназначението им, както
следва:
1. жилищни сгради:
а) еднофамилни къщи;
б) многофамилни жилищни сгради (блокове) с ниско, средно и високо застрояване;
в) сгради със смесено предназначение;
г) сгради за социални услуги – резидентен
тип;
2. сгради за обществено обслужване:
а) сгради за административно обслужване;
б) сгради за образование и наука;
в) сгради в областта на здравеопазването;
г) сгради в областта на хотелиерството;
д) сгради в областта на търговията, общественото хранене, услугите;
е) сгради за спорт;
ж) сгради в областта на културата и изкуството;
з) други сгради за обществено обслужване.
Раздел III
Показатели за разход на енергия
Чл. 9. Показателите за разход на енергия в
сгради се класифицират в три основни групи:
1. група 1 – показатели, характеризиращи
енергопреобразуващите и енергопреносните
свойства на огра ж дащите конструкции и
елементи и елементите на системите за осигуряване на микроклимата:

С Т Р.
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а) коефициент на топлопреминаване през
външните стени (W/m 2 K);
б) коефициент на топлопреминаване през
прозорците (W/m 2 K);
в) коефициент на топлопреминаване през
покрива (W/m 2 K);
г) коефициент на топлопреминаване през
пода (W/m 2 K);
д) коефициент на полезно действие на генератора на топлина и/или студ (%);
е) коефициент на трансформация на генератора на топлина и/или студ;
ж) коефициент на полезно действие на преноса на топлина от източника до отоплявания
и/или охлаждания обем на сградата (%);
2. група 2 – показатели, характеризиращи
енергопотреблението на технологичните процеси за отопление, охлаждане, вентилация и
гореща вода за битови нужди:
а) топлинни загуби от топлопреминаване
към околната среда (kW);
б) топлинни притоци от топлопреминаване
от околната среда (kW);
в) специфични топлинни загуби от топло
преминаване (W/m 2);
г) специфични топлинни притоци от топло
преминаване (W/m 2);
д) топлинни загуби от инфилтрация на
външен въздух (kW);
е) специфични топлинни загуби от инфилтрация (W/m 2);
ж) общи топлинни загуби/притоци (kW);
з) общи специфични топлинни загуби/
притоци (W/m 2);
и) топлинна мощност на системата за
отопление (kW);
к) годишен разход на енергия за отопление
(kWh);
л) годишен разход на енергия за охлаждане
(kWh);
м) специфичен разход на енергия за отопление (kWh/m 2);
н) специфичен разход на енергия за охлаждане (kWh/m 2);
о) топлинна мощност на системата за
вентилация (kW);
п) годишен разход на енергия за вентилация (kWh);
р) специфичен разход на енергия за вентилация (kWh/m 2);
с) топлинна мощност на системата за гореща вода (kW);
т) годишен разход на енергия за гореща
вода (kWh);
у) специфичен разход на енергия за гореща
вода (kWh/m 2);
3. група 3 – показатели, характеризиращи
енергопотреблението на сградата като цяло:

ВЕСТНИК
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а) обща топлинна мощност за отопление,
охлаждане, вентилация и гореща вода (kW);
б) обща специфична топлинна мощност за
отопление, охлаждане, вентилация и гореща
вода (kW/m 2);
в) обща електрическа мощност за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода,
осветление и уреди (kW);
г) обща специфична електрическа мощност
за отопление, охлаждане, вентилация, гореща
вода, осветление и уреди (kW/m 2);
д) общ годишен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода,
осветление и уреди (kWh);
е) общ годишен специфичен разход на
енергия за отопление, охлаждане, вентилация,
гореща вода, осветление и уреди (kWh/m 2);
ж) общ годишен специфичен разход на енергия за отопление и вентилация (Wh/m 3.DD).
Чл. 10. (1) Показателите за разход на енергия се изчисляват по методиката, определена
в наредбата по чл. 5, ал. 3.
(2) Стойностите на показателите за топлинни загуби и топлинна мощност се определят
при външна изчислителна температура за
зимни условия.
(3) Стойностите на показателите за топлинни притоци и охладителна мощност се
определят при външната изчислителна температура за летни условия.
(4) Показателите за специфични топлинни
загуби, специфична мощност и специфичен
разход на енергия се изчисляват за:
1. единица от общата отопляема площ на
сградата;
2. единица от общия отопляем обем на
сградата.
Чл. 11. При изчисляване на показателите
за разход на енергия се отчитат стойностите
на експлоатационните показатели на съществените характеристики на строителни продукти и/или на техническите характеристики
на вложените продукти, елементи и системи
в сградата в съответствие с изискванията на
приложимите за тях нормативни актове и/
или технически спецификации.
Раздел IV
Енергийни характеристики
Чл. 12. В зависимост от предназначението си енергийната характеристика (ЕР) на
сградата може да се определи по един от
следните начини:
1. като един от показателите за разход на
енергия:
EP = P,
където Р е показател, определен по чл. 9;
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2. като съвкупност от няколко показателя
за разход на енергия:
EP = {P i , i = 1, 2, ..., M},
където:
P i е i-тият показател, определен по чл. 9;
М – общият брой на избраните показатели.
Чл. 13. В случаите, когато отразява годишен
разход на енергия или специфичен годишен
разход на енергия, енергийната характеристика има смисъл на интегрирана енергийна
характеристика и се определя със стойности
на три нива: нетна енергия, потребна енергия
и първична енергия.
Чл. 14. (1) Стойност та на енергийната
характеристика като потребна енергия се
определя с годишното количество енергия,
което се доставя или трябва да бъде доставено в сградата.
(2) Стойността на енергийната характеристика като първична енергия се определя, като
всяка една съставяща на потребната енергия
се увеличи със съответстващите є загуби за
добив/производство и пренос по формулата:

където:
Q е количеството първична енергия (kWh);
Q i,H – количеството потребна енергия с
i-тия енергоносител (kWh);
e i – коефициентът, отчитащ загубите за
доби в/ п роизводс т во и п ренос на i-тата
съставяща на потребената енергия съгласно
приложение № 2.
Чл. 15. Енергийната характеристика на
сграда, когато е изразена като интегриран
показател за специфичен разход на енергия
в kWh/m 2 год., има екологичен еквивалент на
причинени емисии въглероден диоксид (СО 2).
Екологичният еквивалент се определя по
потребна енергия съгласно приложение № 3
по формулата:

m

E c P =  ∑ Qi .fi  .10−6 ,


 i =1

където:
Е cР е количеството емисии СО 2 , t;
Q i – количеството на i-тия вид енергиен
ресурс/енергия в годишния разход на енергия, kWh;
fi – коефициентът на екологичен еквивалент
на i-тия вид енергиен ресурс/енергия, g/kWh
съгласно приложение № 3;
m – броят на използваните видове енергийни ресурси/енергия.
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Чл. 16. (1) Стойностите на показателите
на ограждащите конструкции и елементи в
зависимост от действащите нормативни актове
за периода 1964 г. – 2015 г. включително се
определят съгласно приложение № 4.
(2) Интегрираният показател за годишен
разход на енергия в kWh/m 2 год. в сграда се
изчислява по методиката в наредбата по
чл. 5, ал. 3.
(3) Стойностите на топлотехническите и
оптическите характеристики на сградните
ограждащи конструкции и елементи, както
и ефективностите на елементите и съоръженията на системите за отопление, охлаждане,
вентилация и гореща вода за битови нужди
се определят по действащите нормативни
актове.
Г л а в а

т р е т а

СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. ПРАВИЛА
ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА СК АЛА НА КЛАСОВЕТЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Чл. 17. (1) Съответствието с изискванията
за енергийна ефективност е изпълнено, когато
стойността на енергийната характеристика на
сградата е по-малка или равна на референтната є стойност (ЕР mах):
ЕР ≤ ЕР max.
(2) Когато съдържанието на енергийната
характеристика се изчерпва с един или повече от показателите по чл. 9, т. 1, букви „д“,
„е“ или „ж“, съответствието с изискванията
за енергийна ефективност е изпълнено, ако
стойността на енергийната характеристика
на сградата е по-голяма или равна на референтната є стойност:
ЕР ≥ ЕР max.
Чл. 18. (1) Принадлежността на сградата
към клас на енергопотребление от А+ до G
се установява чрез сравнение на стойността
на интегрирания енергиен показател „специфичен годишен разход на първична енергия“
в kWh/m с числовите стойности на границите на класовете от скалата на класовете на
енергопотребление съгласно условието:
ЕР min ≤ ЕР ≤ ЕР max ,
където: ЕР min и ЕР max са съответно минималната и максималната числова стойност
на границите за съответния клас.
(2) Принадлеж ност та на сг радата към
конкретния клас на енергопотребление се
изобразява графично във форма съгласно
приложение № 5.
(3) Скалата на класовете на енергопотребление за категориите сгради е дадена в приложение № 6.

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

(4) За съществуващи сгради за обществено обслужване, за които бъде доказана
невъзможност да се изпълни изискването
за принадлежност към съответния клас от
скалата с числови стойности на границите,
се прилагат изискванията по ал. 6 в срока,
определен с наредбата по чл. 5, ал. 3.
(5) За сградите по ал. 4 принадлежността
към клас на енергопотребление от А+ до G се
установява чрез сравнение на стойността на
интегрираната им енергийна характеристика
с ЕР max,r и ЕР max,s , определени по първична
енергия за конкретната сграда , както следва:
1. ЕР max,r – общ специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация,
гореща вода, осветление и уреди, потребяващи
енергия, изчислен по методите, определени
в наредбата по чл. 5, ал. 3. Стойностите на
топлотехническите характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи,
както и ефективностите на елементите и
агрегатите на системите за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови
нужди се определят по действащите нормативни актове към момента на извършване
на оценката.
2. ЕР max,s – общ специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация,
гореща вода, осветление и уреди, потребяващи
енергия, изчислен по методите, определени в
наредбата по чл. 5, ал. 3. Стойностите на топлотехническите характеристики на сградните
ограждащи конструкции и елементи, както и
ефективностите на елементите и агрегатите
на системите за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди се
определят по действащите нормативни актове
към момента на въвеждане на сградата в
експлоатация.
(6) За сградите по ал. 4 границите на класовете на енергопотребление се определят,
както следва:

Граници

Клас Словесно изна
ражение на
енерго- енергийните
потреб- потребности
ление
на сградата

EP  <  0,25  ЕРmax,r

А+

0,25  ЕРmax,r ≤  EP  ≤  0,5  ЕРmax,r

A

0,5  ЕРmax,r <  ЕР  ≤  ЕРmax,r

B

ЕРmax,r<  EP  ≤  0,5  (ЕРmax,r+  ЕРmax,s )

C

0,5  (ЕРmax,r+  ЕРmax,s )<  EP  ≤  ЕРmax,s

D

ЕРmax,s<  EP  ≤  1,25  ЕРmax,s

E

1,25  ЕРmax,s<  EP  ≤  1,5  ЕРmax,s

F

Висока
енергийна
ефективност
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1,5  ЕРmax,s<  EP
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Клас Словесно изна
ражение на
енерго- енергийните
потреб- потребности
ление
на сградата
G

Голям
разход на
енергия

(7) За сгради, чието предназначение не
попада в предназначението на категориите
сгради, за които е дадена скала на енергопотребление с числови стойности, се прилагат
правилата по ал. 4 – 6.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Получената от Агенцията за устойчиво енергийно развитие информация по реда
на тази наредба се обобщава и включва в
националната информационна система за
състоянието на енергийната ефективност в
Република България по чл. 68, ал. 1 ЗЕЕ.
§ 2. Тази наредба въвежда изисквания на
Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно
енергийните характеристик и на сградите
(OB, L 153/13 от 18 юни 2010 г.) и Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
енергийната ефективност, за изменение на
директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за
отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/
ЕО (OB, L 315/1 от 14 ноември 2012 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № РД16-1058 от 2009 г. за показателите за разход
на енергия и енергийните характеристики на
сградите (ДВ, бр. 103 от 2009 г.).
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 31, ал. 3 ЗЕЕ.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Агенцията за
устойчиво енергийно развитие.
§ 6. Министърът на енергетиката и министърът на регионалното развитие и благоустройството дават указания по прилагането
на наредбата.
§ 7. Наредбата влиза в сила 30 дни от датата
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на енергетиката:
Теменужка Петкова
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова

Приложение № 1

Приложение № 1
към чл. 5,към
ал. 1чл.

5, ал. 1
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Базови стойности на климатичните фактори по климатични зони
Климатична зона
1

Северно Черноморие

Отопли- Начало: 21 октомври
телен сезон Край: 20 април
Месец

I

II

III

IV

Изчислителна външна
температура

-11,0 °C

Денградуси при средна
температура в сградата
19 oC

2400

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

30

31

30

31

19,0

13,8

9,0

4,3

Брой изчислителни дни в месеца
31

28

31

30

31

30

31

31

Средна месечна температура, ºC
1,9

2,7

5,1

10,2

15,6

20,2

23,7

22,3

Средна месечна относителна влажност, %
78,0

74,0

70,0

70,0

73,0

Среден интензитет на пълното слънчево греене по вертикални повърхности, W/m2
Север

22,9

34,8

47,7

63,6

77,7

84,3

83,7

75,9

60,7

40,9

26,1

20,2

Изток

40,4

59,2

68,4

85,5

108,3

122,0

126,4

126,2

104,5

68,0

45,8

36,6

Запад

40,4

59,2

68,4

85,5

108,3

122,0

126,4

126,2

104,5

68,0

45,8

36,6

Юг

72,7

95,9

87,5

83,7

90,5

97,4

104,9

126,5

133,7

104,3

80,6

67,8

Хоризонтална
повърхност

50,1

81,2

109,0

149,7

194,1

218,0

226,5

219,7

166,5

97,2

58,3

43,9

Климатична зона 2

Отоплителен сезон

Месец

Добруджа

Начало: 21 октомври
Край: 25 април
I

II

III

IV

Изчислителна външна
температура

-15,0 °C

Денградуси при средна
температура в сградата
19 oC

2800

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

30

31

30

31

15,8

11,6

6,3

0,7

Брой изчислителни дни в месеца
31

28

31

30

31

30

31

31

Средна месечна температура, ºC
0,5

0,9

4,0

9,7

14,9

18,4

21,0

20,7

Средна месечна относителна влажност, %
78,0

75,0

69,0

70,0

74,0

Среден интензитет на пълното слънчево греене по вертикални повърхности, W/m2
Север

22,9

34,8

47,7

63,6

77,7

84,3

83,7

75,9

60,7

40,9

26,1

20,2

Изток

40,4

59,2

68,4

85,5

108,3

122,0

126,4

126,2

104,5

68,0

45,8

36,6

Запад

40,4

59,2

68,4

85,5

108,3

122,0

126,4

126,2

104,5

68,0

45,8

36,6

Юг

72,7

95,9

87,5

83,7

90,5

97,4

104,9

126,5

133,7

104,3

80,6

67,8

Хоризон50,1
тална
повърхност

81,2

109,0

149,7

194,1

218,0

226,5

219,7

166,5

97,2

58,3

43,9
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Отоплителен сезон

Месец
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Северна България – поречието на р.Дунав

Начало: 23 октомври
Край: 15 април
I

II

III

IV

Изчислителна външна
температура

-17 °C

Денградуси при средна
температура в сградата 19
o
C

2600

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

30

31

30

31

19,2

13,3

Брой изчислителни дни в месеца
31

28

31

30

31

30

31

31

Средна месечна температура, ºC
0,1

0,0

5,9

12,5

17,4

21,4

24,0

23,4

6,7

0,8

Средна месечна относителна влажност, %
70,0

67,5

65,0

65,5

70,0

Среден интензитет на пълната слънчева радиация по вертикални повърхности, W/m2
Север

21,2

33,5

46,2

62,4

76,8

83,4

82,7

74,5

58,7

38,9

24,4

18,4

Изток

36,8

56,9

67,0

84,3

106,9

120,4

124,9

125,2

104,1

66,6

42,8

32,6

Запад

36,8

56,9

67,0

84,3

106,9

120,4

124,9

125,2

104,1

66,6

42,8

32,6

Юг

66,3

93,0

87,1

83,8

90,2

96,7

104,7

127,9

136,5

104,3

75,8

60,3

Хоризонтална
повърхност

45,5

77,6

105,9

147,1

191,6

215,4

223,8

217,0

164,0

93,9

54,0

39,1

Климатична зона 4

Северна България - централна част

Отоплите- Начало: 16 октомври
лен сезон Край: 23 април
Месец

I

II

III

IV

Изчислителна външна
температура

-17 °C

Денградуси при средна
температура в сградата 19
o
C

2700

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

30

31

30

31

19,1

12,8

6,2

0,4

Брой изчислителни дни в месеца
31

28

31

30

31

30

31

31

Средна месечна температура, ºC
-0,2

1,3

5,7

12,7

17,4

21,1

23,6

23

Средна месечна относителна влажност, %
69,3

69,6

64,7

63,1

67,7

Среден интензитет на пълната слънчева радиация по вертикални повърхности, W/m2
Север

23,0

33,7

49,0

59,8

75,4

80,9

80,4

74,2

58,0

39,0

24,7

19,7

Изток

40,6

54,9

73,7

76,5

102,0

111,8

114,3

118,0

93,9

63,6

41,5

34,9

Запад

40,6

54,9

73,7

76,5

102,0

111,8

114,3

118,0

93,9

63,6

41,5

34,9

Юг

73,0

87,2

96,1

72,4

83,9

87,9

92,6

115,2

116,2

96,4

71,8

64,0

Хоризон50,6
тална
повърхност

76,5

116,5

135,0

182,9

199,0

204,7

206,8

152,0

91,7

53,7

42,3

С Т Р.
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Климатична зона 5

БРОЙ 10

Южно Черноморие

Отоплите- Начало: 25 октомври
лен сезон Край: 19 април
Месец

ВЕСТНИК

I

II

III

IV

Изчислителна външна
температура

-10 °C

Денградуси при средна
температура в сградата
19 oC

2300

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

30

31

30

31

19,7

14,5

9,4

4,6

Брой изчислителни дни в месеца
31

28

31

30

31

30

31

31

Средна месечна температура, ºC
2,2

2,9

5,7

10,9

16,0

20,6

23,4

23,1

Средна месечна относителна влажност, %
75,7

72,3

69,3

69,7

73,3

Среден интензитет на пълната слънчева радиация по вертикални повърхности, W/m2
Север

23,9

36,5

49,6

65,6

79,3

85,4

84,2

75,6

60,6

41,8

27,2

21,0

Изток

43,0

64,9

74,9

92,4

115,5

129,3

133,9

134,3

113,3

75,1

49,6

38,3

Запад

43,0

64,9

74,9

92,4

115,5

129,3

133,9

134,3

113,3

75,1

49,6

38,3

Юг

77,3

105,8

97,1

91,5

97,1

103,7

112,0

136,8

148,2

117,4

87,7

70,8

Хоризон53,5
тална
повърхност

88,5

118,7

161,4

206,9

231,2

239,9

233,0

178,7

106,0

62,8

46,3

Климатична зона 6

Южна България – централна част

Отоплите- Начало: 24 октомври
лен сезон Край: 6 април
Месец

I

II

III

IV

Изчислителна външна
температура

-15 °C

Денградуси при средна
температура в сградата
19 oC

2400

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

30

31

30

31

18,7

12,8

Брой изчислителни дни в месеца
31

28

31

30

31

30

31

31

Средна месечна температура, ºC
0,2

1,8

6,9

12,4

17,4

21,3

23,7

23,0

7,4

1,9

Средна месечна относителна влажност, %
69,3

66,3

60,7

60,0

65,7

Среден интензитет на пълната слънчева радиация по вертикални повърхности, W/m2
Север

27,7

38,5

53,3

68,1

78,7

86,1

83,8

76,7

61,8

44,0

29,7

23,5

Изток

58,5

71,8

84,5

97,9

111,1

130,2

126,6

130,7

111,1

78,2

56,4

47,0

Запад

58,5

71,8

84,5

97,9

111,1

130,2

126,6

130,7

111,1

78,2

56,4

47,0

Юг

109,5

118,4

111,4

97,3

91,8

103,9

103,5

129,6

142,0

121,0

100,5

88,5

Хоризон69,5
тална
повърхност

96,9

132,8

171,0

199,1

232,7

226,8

228,2

177,3

111,1

70,9

55,3

БРОЙ 10
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София и Подбалканската долина

Отоплите- Начало: 15 октомври
лен сезон Край: 23 април
Месец

ВЕСТНИК

I

II

III

IV

Изчислителна външна
температура

-16 °C

Денградуси при средна
температура в сградата
19 oC

2900

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

30

31

30

31

16,5

11,2

5,1

0,4

Брой изчислителни дни в месеца
31

28

31

30

31

30

31

31

Средна месечна температура, ºC
-0,4

0,2

4,6

10,4

15,3

18,7

21,1

20,7

Средна месечна относителна влажност, %
69,6

68,8

63,6

61,8

67,4

Среден интензитет на пълната слънчева радиация по вертикални повърхности, W/m2
Север

22,9

35,0

51,1

61,6

76,4

81,8

81,3

75,3

59,9

41,2

25,1

18,5

Изток

39,4

58,5

77,7

79,7

103,9

113,4

115,9

119,4

96,7

67,5

41,0

30,6

Запад

39,4

58,5

77,7

79,7

103,9

113,4

115,9

119,4

96,7

67,5

41,0

30,6

Юг

70,1

93,5

101,4

75,7

85,4

89,2

93,7

116,0

119,2

102,4

70,1

55,0

Хоризон49,6
тална
повърхност

81,0

122,6

140,6

186,2

201,9

207,5

209,6

156,8

97,5

53,7

38,1

Климатична зона 8

Южна България

Отоплите- Начало: 28 октомври
лен сезон Край: 6 април
Месец

I

II

III

IV

Изчислителна външна
температура

-14 °C

Денградуси при средна
температура в сградата
19 oC

2300

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

30

31

30

31

19,4

13,6

Брой изчислителни дни в месеца
31

28

31

30

31

30

31

31

Средна месечна температура, ºC
0,6

2,4

6,9

12,4

16,4

21,0

23,8

23,5

7,9

2,8

Средна месечна относителна влажност, %
72,0

69,0

62,0

59,5

66,5

Среден интензитет на пълната слънчева радиация по вертикални повърхности, W/m2
Север

27,7

38,5

53,3

68,1

78,7

86,1

83,8

76,7

61,8

44,0

29,7

23,5

Изток

58,5

71,8

84,5

97,9

111,1

130,2

126,6

130,7

111,1

78,2

56,4

47,0

Запад

58,5

71,8

84,5

97,9

111,1

130,2

126,6

130,7

111,1

78,2

56,4

47,0

Юг

109,5

118,4

111,4

97,3

91,8

103,9

103,5

129,6

142,0

121,0

100,5

88,5

Хоризон69,5
тална
повърхност

96,9

132,8

171,0

199,1

232,7

226,8

228,2

177,3

111,1

70,9

55,3

С Т Р.
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Югозападна България

Отоплите- Начало: 28 октомври
лен сезон Край: 5 април
Месец

ВЕСТНИК

I

II

III

IV

Изчислителна външна
температура

-10 °C

Денградуси при средна
температура в сградата
19 oC

2100

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

30

31

30

31

20,8

13,8

8,7

4,0

Брой изчислителни дни в месеца
31

28

31

30

31

30

31

31

Средна месечна температура, ºC
2,2

3,9

8,1

13,4

18,1

22,1

24,6

24,6

Средна месечна относителна влажност, %
65,0

63,2

57,2

56,2

60,8

Среден интензитет на пълната слънчева радиация по вертикални повърхности, W/m2
Север

28,6

39,3

53,6

68,6

79,4

86,0

83,7

76,0

61,5

43,9

30,3

24,6

Изток

63,1

75,8

89,3

102,7

115,3

132,9

129,7

133,9

116,8

83,1

61,1

51,8

Запад

63,1

75,8

89,3

102,7

115,3

132,9

129,7

133,9

116,8

83,1

61,1

51,8

Юг

118,8

125,5

119,2

103,0

95,5

106,1

106,1

133,3

151,0

130,6

109,9

98,5

Хоризон74,4
тална
повърхност

102,1

139,4

178,8

206,6

237,6

232,4

233,6

185,1

116,8

75,8

60,5

Приложение № 2
към чл. 14, ал. 2

Приложение № 3
към чл. 15

Референтни стойности на коефициента, отчитащ загубите за добив/производство и пренос
на енергоресурси и енергии

Референтни стойности на коефициента на екологичен еквивалент на енергоресурси и енергия

Вид енергиен ресурс/
енергия

Коефициент е р

Промишлен газьол, петрол и дизел

1,1

Мазут

1,1

Природен газ

1,1

Пропан-бутан

1,1

Черни каменни въглища

1,2

Лигнитни/кафяви каменни въглища

Вид енергиен ресурс/
енергия

Коефициент на екологичен еквивалент f i
g СО 2/KWh

Промишлен газьол,
петрол и дизел

267

Мазут

279

Природен газ

202

Пропан-бутан

227

Черни каменни въглища

341

1,2

Лигнитни/кафяви
каменни въглища

364

Антрацитни въглища

1,2

Антрацитни въглища

354

Брикети

1,25

Брикети

351

Дървени пелети, брикети и дърва

1,05

Дървени пелети, брикети
и дърва

43

Топлина от централизирано топлоснабдяване

1,30

Топлина от централизирано топлоснабдяване

290

Електричество

3,0

Електричество

819

БРОЙ 10
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ВЕСТНИК

С Т Р.
Приложение
№ 46 3

Приложение
към чл. 16, ал.№1 4
към чл. 16, ал. 1

Референтни стойности на топлотехническите показатели на ограждащите

Референтни стойности на топлотехническите показатели на ограждащите конструкции и елементи на
конструкции и елементи
и на композиционното
й решение
сградата ина
насградата
композиционното
є решение

Таблица 1: Максимално допустими стойности на коефициента на топлопреминаване
през строителни конструкции и елементи за помещения в жилищни
сгради с изчислителна температура на вътрешния въздух ti = + 20° С съгласно
"Топлоизолация в строителството. Норми за проектиране" от 1964 г., 1969 г. и 1977 г.
Вид на строителния елемент
Външни стени

Изчислителна
зимна
температура

1
0

С

2

3

Безтавански (плоски)
покриви

4

5

6

7

Тавански подови
конструкции и плоски
покриви с
вентилационни
въздушни прослойки
8

9

10

Подови конструкции
над
неотопляеми
мазета
11

масивни леки особено масивни леки особено масивни леки особено
леки
леки
леки

-8

2,04

1,85

-9

1,96

1,78

- 10

1,89

2,17

- 11

1,81

1,67

- 12

1,75

1,61

- 13

1,72

1,56

1

2

3

- 14

1,67

1,51

- 15

1,61

1,47

1,69
(1,56)
1,64
(1,51)
1,59
(1,45)
1,54
(1,45)
1,47
(1,41)
1,43
(1,35)
4
1,39
(1,28)
1,35
(1,23)

1,35

1,23

1,41

1,28

1,30

1,19

1,27

1,15

1,23

1,12

1,19

1,08

5

6

1,15

1,05

1,12

1,02

1,17
(1,04)
1,17
(1,09)
1,09
(1)
1,05
(0,97)
1,02
(0,95)
0,99
(0,92)
7
0,96
(0,88)
0,93
(0,86)

1,56

1,43

1,51

1,41

1,45

1,32

1,41

1,28

1,37

1,25

1,67

1,20

8

9

1,28

1,16

1,25

1,14

1,30
(1,20)
1,25
(1,16)
1,20
(1,10)
1,18
(1,09)
1,15
(1,05)
1,1
(1,11)
10
1,06
(0,99)
1,04
(0,96)

1,30

1,25

1,20

1,18

1,15

1,1
11
1,06

1,04

С Т Р.
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- 16

1,56

1,45

- 17

1,54

1,41

- 18

1,49

1,35

- 19

1,45

1,32

- 20

1,41

1,30

- 21

1,39

1,26

- 22

1,35

1,22

- 23

1,31

1,20

- 24

1,30

1,18

- 25

1,26

1,15

1,30
(1,20)
1,28
(1,18)
1,23
(1,15)
1,20
(1,11)
1,19
(1,08)
1,15
(1,06)
1,12
(1,04)
1,10
(1,01)
1,07
(1,00)
1,05
(0,9)

ВЕСТНИК

1,09

0,99

1,05

0,96

1,03

0,93

1,00

0,92

0,98

0,89

0,96

0,87

1,01

0,85

0,917

0,83

0,89

0,81

0,88

0,79

0,91
(0,83)
0,88
(0,81)
0,86
(0,79)
0,83
(0,77)
0,82
(0,75)
0,79
(0,74)
0,78
(0,72)
0,76
(0,70)
0,75
(0,68)
0,72
(0,68)

БРОЙ 10

1,20

1,09

1,18

1,06

1,15

1,04

1,12

1,02

1,09

0,99

1,07

0,97

1,04

0,94

1,01

0,93

0,99

0,90

0,97

0,88

1,01
(0,93)
0,99
(0,91)
0,95
(0,88)
0,93
(0,86)
0,91
(0,83)
0,88
(0,83)
0,87
(0,80)
0,84
(0,78)
0,83
(0,76)
0,81
(0,75)

1,01

0,99

0,95

0,93

0,91

0,88

0,87

0,84

0,83

0,81

Забележка. Стойностите в скоби се отнасят за нормативните изисквания от 1977 г.

Забележка. Стойностите в скоби се отнасят за нормативните изисквания от 1977 г.
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Таблица 2: Максимално допустими стойности на коефициента на топлопреминаване
през външните ограждащи конструкции и елементи на сградите, Umax, W/m2.K, "Норми
за проектиране на топлоизолация на сгради" от 1980 г.
Изчислителна Масивни Многослойни Безтавански
зимна
стени
стенни
(плоски)
панели с
покриви и
температура
ефективни
подове на
топлоизолатавански
°С
ционни
помещения,
покрити с
продукти
керемиди
или плочи

Подове на
Подови
тавански
конструкции
помещения,
над
покрити с неотопляеми
рулонни
помещения
продукти

Подови
конструкции,
граничещи с
външния
въздух

Жилищни сгради, болнични заведения и заведения за социални грижи, детски заведения,
хотели и общежития
1

2

3

4

5

6

7

-8

1,55

1,12

1,243

1,38

0,828

0,621

-9

1,50

1,08

1,20

1,33

0,8

0,602

- 10

1,45

1,045

1,16

1,3

0,77

0,58

- 11

1,4

1,01

1,12

1,25

0,748

0,56

- 12

1,36

0,98

1,087

1,20

0,725

0,54

- 13

1,32

0,95

1,05

1,17

0,703

0,527

- 14

1,227

0,925

1,02

1,13

0,68

0,511

- 15

1,25

0,90

1,0

1,11

0,66

0,497

- 16

1,20

0,869

0,966

1,075

0,64

0,483

- 17

1,17

0,842

0,943

1,05

0,627

0,47

- 18

1,15

0,826

0,915

1,02

0,610

0,458

- 19

1,116

0,806

0,892

0,99

0,59

0,446

- 20

1,089

0,784

0,869

0,96

0,58

0,435

- 21

1,058

0,763

0,847

0,94

0,56

0,424

- 22

1,038

0,748

0,826

0,917

0,552

0,414

- 23

1,01

0,727

0,806

0,90

0,54

0,40

- 24

0,99

0,714

0,793

0,88

0,527

0,395

- 25

0,966

0,699

0,773

0,86

0,515

0,386

С Т Р.
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Изчислителна
зимна
температура

ДЪРЖАВЕН

Масивни
стени

°С

ВЕСТНИК

Многослойни Безтавански
стенни панели
(плоски)
с ефективни
покриви и
топлоизолаподове на
ционни
тавански
продукти
помещения,
покрити с
керемиди
или плочи

Подове на
тавански
помещения,
покрити с
рулонни
продукти

БРОЙ 10

Подови
Подови
конструкции,
конструкграничещи с
ции над
външния
неотопляеми
помещения
въздух

Училища, диспансери и амбулаторно-поликлинични заведения
1

2

3

4

5

6

7

-8

1,73

1,24

1,4

1,55

1,04

0,776

-9

1,669

1,20

1,35

1,50

1,00

0,75

- 10

1,61

1,16

1,3

1,45

0,96

0,725

- 11

1,56

1,12

1,26

1,4

0,933

0,70

- 12

1,51

1,089

1,22

1,36

0,906

0,68

- 13

1,46

1,055

1,19

1,32

0,878

0,659

- 14

1,42

1,02

1,15

1,277

0,853

0,64

- 15

1,38

1

1,12

1,25

0,826

0,62

- 16

1,34

0,968

1,087

1,20

0,805

0,604

- 17

1,31

0,943

1,05

1,17

0,782

0,587

- 18

1,27

0,917

1,03

1,15

0,76

0,57

- 19

1,24

0,892

1,00

1,116

0,733

0,55

- 20

1,209

0,87

0,98

1,089

0,72

0,54

- 21

1,18

0,85

0,95

1,056

0,709

0,53

- 22

1,15

0,83

0,93

1,038

0,689

0,517

- 23

1,12

0,81

0,909

1,01

0,666

0,50

- 24

1,10

0,79

0,89

0,99

0,65

0,49

- 25

1,07

0,775

0,869

0,966

0,64

0,48

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Таблица 3: Икономически целесъобразен коефициент на топлопреминаване през външните
ограждащи конструкции и елементи на сградите, Umax, W/m2.K, "Норми за проектиране на
топлоизолация на сгради" от 1987 г.
Изчислителна
зимна
температура

Стени от
тухлена
зидария

Еднослойни
стенни
панели
от леки
бетони

Многослойни
стоманобетонни
стенни
панели с
ефективни
топлоизолационни
продукти

Многослойни
леки стенни
панели с
ефективни
топлоизолационни
продукти

Безтавански
(плоски)
покриви и
подове на
тавански
помещения,
покрити с
керемиди
или плочи

Подове на
тавански
помещения,
покрити с
рулонни
продукти

2

3

4

5

6

7

°С

1

Подови
Подове,
конструкции граничещи
над неотоп- с външния
ляеми
въздух
мазета

8

9

Жилищни сгради, болнични заведения и заведения за социални грижи, детски заведения, хотели и общежития
-8

1, 272

1, 272

0,635

0,56

0,694

0,77

0,575

0,345

-9

1,228

1,228

0,614

0,54

0,669

0,74

0,555

0,334

- 10

1,186

1,186

0,59

0,486

0,645

0,72

0,537

0,322

- 11

1,15

1,15

0,575

0,506

0,62

0,694

0,52

0,312

- 12

1,11

1,11

0,556

0,49

0,603

0,67

0,503

0,302

- 13

1,08

1,08

0,541

0,476

0,584

0,653

0,488

0,293

- 14

1,01

1,01

0,522

0,46

0,567

0,63

0,47

0,284

- 15

1,02

1,02

0,510

0,45

0,555

0,617

0,46

0,276

- 16

0,988

0,988

0,49

0,434

0,54

0,597

0,448

0,268

- 17

0,96

0,96

0,478

0,42

0,524

0,584

0,436

0,26

- 18

0,937

0,937

0,468

0,412

0,51

0,567

0,424

0,255

- 19

0,912

0,912

0,456

0,401

0,496

0,55

0,414

0,248

- 20

0,891

0,891

0,446

0,392

0,483

0,534

0,402

0,24

- 21

0,87

0,87

0,433

0,380

0,47

0,524

0,39

0,236

- 22

0,85

0,85

0,424

0,374

0,459

0,509

0,383

0,23

- 23

0,83

0,83

0,413

0,363

0,448

0,50

0,375

0,225

- 24

0,81

0,81

0,405

0,357

0,44

0,49

0,365

0,219

- 25

0,79

0,79

0,395

0,347

0,43

0,478

0,358

0,215

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Училища, диспансери и амбулаторно-поликлинични заведения
-8

1,41

1,41

0,707

0,622

0,777

0,86

1,29

0,77

-9

1,364

1,364

0,68

0,600

0,75

0,834

1,25

0,75

- 10

1,319

1,319

0,659

0,58

0,725

0,806

1,20

0,725

- 11

1,277

1,277

0,638

0,561

0,702

0,78

1,17

0,70

- 12

1,2376

1,2376

0,618

0,544

0,68

0,755

1,13

0,679
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1,199

1,199

1,199
- 14 - 13 1,1641,199 1,164

- 15

- 14

1,164

1,164

0,60
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0,66

0,733

1,098

0,527
0,512

0,66
0,64

0,733
0,711

1,098
1,066

0,659 0,64

0,512

0,64

0,711

1,066

0,64

0,50

0,62

0,69

1,035

0,621

0,48

0,60

0,67

1,007

0,604

0,47

0,59

0,65

0,979

0,58

0,458

0,57

0,636

0,953

0,572

1,1307

1,1307

0,565

0,50

1,099

1,099

0,55

0,48

1,069

1,069

0,534

0,47

1,041

1,041

0,52

0,458

1,014

1,014

0,507

0,446

0,446

0,557

0,62

0,929

0,557

- 20 - 20 0,9890,989 0,989
0,989

0,49
0,49

0,435
0,435

0,544
0,544

0,604
0,604

0,906
0,906

0,5430,543

- 21 - 21 0,9650,965 0,965
0,965

0,48
0,48

0,424
0,424

0,53
0,53

0,59
0,59

0,880,88

0,53 0,53

- 22 - 22 0,9420,942 0,942
0,942

0,47
0,47

0,414
0,414

0,52
0,52

0,576
0,576

0,863
0,863

0,5180,518

0,920
- 23 - 23 0,9200,920 0,920

0,46
0,46

0,404
0,404

0,505
0,505

0,562
0,562

0,843
0,843

0,5050,505

0,899
- 24 - 24 0,8990,899 0,899

0,45
0,45

0,40
0,40

0,49
0,49

0,55
0,55

0,824
0,824

0,4940,494

0,879
- 25 - 25 0,8790,879 0,879

0,44
0,44

0,386
0,386

0,48

0,537

0,805

0,483

- 16
- 17
- 18
- 19

- 15

1,1307

- 16

1,099

- 17

1,069

- 18

1,041

- 19

1,014

1,1307
1,099
1,069
1,041
1,014

0,565
0,55

0,534
0,52

0,507

0,62

0,69

0,60

0,67

0,59
0,57

0,557

0,48

0,65

0,636
0,62

0,537

1,035

0,659

1,007
0,979
0,953

0,929

0,805

0,621
0,604
0,58

0,572

0,557

0,483

Таблица 4: Максимални нормативни стойности на коефициента на
Таблица 4: Максимални
нормативни
наикоефициента
на
топлопреминаване
през външните
ограждащи стойности
конструкции
елементи на сградите,
топлопреминаване
външните
ограждащи
конструкциинаисгради”
елементи
на сградите,
Umax, съгласнопрез
„Норми
за проектиране
на топлоизолация
от 1999
г.

Umax, съгласно „Норми за проектиране на топлоизолация на сгради” от 1999 г.

№ по
№ поред

ред 1
1
1.

1.

Вид на ограждащите строителни елементи

Вид на ограждащите строителни елементи

Максимални нормативни
стойности
на Umaxнормативни
W/m2·K
Максимални

2

2 и при реконструкция на
Външни стени в нови сгради
фасадни стени с външна топлоизолация

Външни стени в нови сгради и при реконструкция на
Прозорци
и външни
балконски
врати:
фасадни
стени
с външна
топлоизолация

и външни
балконски
врати:
2. Прозорци
а) в жилищни
и обществени
сгради
2.

в отопляеми
промишленисгради
сгради
а) вб)жилищни
и обществени
Покриви, тавански плочи при неотопляеми тавани,

отопляеми
промишлени
сгради
3. б) вподове
над проходи
и други
открити пространства,
граничещи
с
външния
въздух
Покриви, тавански плочи при неотопляеми тавани,
3. 4. подове
наднадпроходи
и други
открити пространства,
Подове
неотопляеми
пространства
граничещи с външния въздух
4.

Подове над неотопляеми пространства

стойности3на Umax W/m2·K
0,50

3

0,50
2,65

2,65
3,57
3,57
0,30
0,50,30
0

0,50
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№
по
ред

1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Таблица 5: Максимални нормативни стойности на коефициента на
топлопреминаване, U, W/m2.K, за нови сгради съгласно наредбата
по чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ от 2004 г.
U, W/(m2. K)
Видове сградни
ограждащи конструкции
за сгради
за нискои елементи
с норматемперативна въттурни
решна темсгради
пература
19 °С
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

С Т Р. 6 9

Външни стени и стени, граничещи с
неотопляеми пространства
Преградни стени в отопляеми пространства
Външни стени, граничещи със земята
Преградни стени в отопляеми тавански
пространства
Подове, граничещи със земята
Таванска плоча на студен покрив
Подова плоча над неотопляем подземен
етаж
Стена, таван или под, граничещ с външния
въздух или със земята, при вградено площно
отопление
Топъл покрив

3

4

0,50

0,83

1,60
0,70

10,00
1,20

1,35

2,00

0,45
0,35

0,83
0,83

0,50

0,83

0,50

0,57

0,35

0,83

Таблица 6: Максимални нормативни стойности на коефициента на
топлопреминаване, U, W/m2.K, за жилищни сгради до 100 m2 съгласно
наредбата по чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ от 2004 г.
№
по
ред
1

Видове сградни
ограждащи конструкции
и елементи
2

1.

Външни стени

2.

Външни прозорци, балконски врати и покривни прозорци

3.

4.

Тавански плочи, граничещи с необитаеми пространства, и
сградни ограждащи конструкции и елементи, граничещи
отгоре или отдолу с външния въздух
Подове и стени, граничещи със земята, и подове над
неотопляеми пространства

U, W/(m2. K)
3

0,50
2,0
0,22
0,35

С Т Р.
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Таблица 7 : Максимални нормативни стойности на коефициента на
топлопреминаване през плътни ограждащи конструкции и елементи след
реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на
съществуващи сгради съгласно наредбата по чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169,
ал. 1, т. 6 ЗУТ от 2004 г.
№
по
ред

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Видове сградни
ограждащи конструкции
и елементи

2

Външна стена, при която:
а) топлоизолацията е отвътре или по средата
на стената;
б) топлоизолацията е отвън
Външни прозорци, балконски врати и
покривни прозорци
Остъкление (стъклопакет)
Окачени фасади
Външни прозорци, балконски врати и
покривни прозорци с повишени изисквания
Окачени фасади с повишени изисквания
Наклонени покриви и вентилирани плоски
покриви
Плоски покриви без вентилируем слой
Подове и стени, граничещи с неотопляеми
пространства или със земята, при които:
а) топлоизолацията е отвън
б) топлоизолацията е отвътре

U, W/(m2. K)
за сгради
с нормативна вътрешна температура
19 °С

за нискотемпературни
сгради

3

4

0,45

0,75

0,35

0,75

2,0

2,8

1,8
1,9

3,0

2,2

2,8

2,3

3,0

0,30

0,40

0,25

0,40

0,40
0,50

-
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Таблица 8 : Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване през
плътни ограждащи конструкции и елементи при проектиране на нови сгради и
след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на
съществуващи сгради съгласно наредбата по чл. 169, ал.4 във връзка с чл. 169,
ал. 1, т. 6 ЗУТ от 2009 г.
U, W/m2K
№
по
ред

Видове ограждащи конструкции и елементи

1

2

за сгради със
среднообемна
вътрешна
температура
θi ≥ 15 0С

за сгради със
среднообемна
вътрешна
температура
θi < 15 0С

3

4

1.

Външни стени, граничещи с външен въздух

0,35

0,44

2.

Стени на отопляемо пространство, граничещи с
неотопляемо пространство, когато разликата
между среднообемната температура на
отопляемото и неотопляемото пространство е
равна или по-голяма от 5 0С

0,50

0,63

3.

Външни стени на отопляем подземен етаж,
граничещи със земята

0,60

0,75

4.

Подова плоча над неотопляем подземен етаж

0,50

0,63

5.

Под на отопляемо пространство, директно
граничещ със земята в сграда без подземен етаж

0,40

0,50

6.

Под на отопляем подземен етаж, граничещ със
земята

0,45

0,56

7.

Под на отопляемо пространство, граничещо с
външен въздух, под над проходи или над други
открити пространства, еркери

0,28

0,35

8.

Стена, таван или под, граничещи с външен въздух
или със земята, при вградено площно отопление

0,40

0,50

9.

Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен
слой с дебелина δ ≤ 0,30 m; таван на наклонен или
скатен покрив с отоплявано подпокривно
пространство, предназначено за обитаване

0,28

0,35

10.

Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с
въздушен слой с дебелина
δ > 0,30 m
Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или
невентилиран наклонен/скатен покрив със или без
вертикални ограждащи елементи в подпокривното
пространство

0,30

0,38

11.

Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух

2,2

2,75

12.

Врата, плътна, граничеща с неотопляемо
пространство

3,5

4,38
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Таблица 10 : Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване през
плътни ограждащи конструкции и елементи при проектиране на нови сгради и
след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на
съществуващи сгради съгласно наредбата по чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169,
ал. 1, т. 6 ЗУТ от 2015 г.
U, W/m2K
№
по
ред

Видове ограждащи конструкции и елементи

1

2

1.

Външни стени, граничещи с външен въздух

Стени на отопляемо пространство, граничещи
с неотопляемо пространство, когато разликата
2. между среднообемната температура на
отопляемото и неотопляемото пространство е
равна или по-голяма от 5 0С
Външни стени на отопляем подземен етаж,
3.
граничещи със земята
4. Подова плоча над неотопляем подземен етаж
Под на отопляемо пространство, директно
5. граничещ със земята в сграда без подземен
етаж
Под на отопляем подземен етаж, граничещ със
6.
земята
Под на отопляемо пространство, граничещо с
7. външен въздух, под над проходи или над други
открити пространства, еркери
Стена, таван или под, граничещи с външен
8. въздух или със земята, при вградено площно
отопление
Плосък покрив без въздушен слой или с
въздушен слой с дебелина δ ≤ 0,30 m; таван на
9. наклонен или скатен покрив с отоплявано
подпокривно пространство, предназначено за
обитаване
Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с
въздушен слой с дебелина δ > 0,30 m
Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или
10.
невентилиран наклонен/скатен покрив със или
без вертикални ограждащи елементи в
подпокривното пространство
Външна врата, плътна, граничеща с външен
11.
въздух
Врата, плътна, граничеща с неотопляемо
12.
пространство

за сгради със
среднообемна
вътрешна
температура
θi ≥ 15 0С

за сгради със
среднообемна
вътрешна
температура
θi < 15 0С

3

4

0,28

0,35

0,50

0,63

0,60

0,75

0,50

0,63

0,40

0,50

0,45

0,56

0,25

0,32

0,40

0,50

0,25

0,32

0,30

0,38

2,2

2,75

3,5

4,38

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 10

Таблица 11 : Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване през
прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни
сгради съгласно наредбата по чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6
ЗУТ от 2015 г.
№
по
ред

Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система

Uw, W/m2K

1

2

3

1.

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална
и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран
поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери; покривни
прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC

1,4

2.

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална
и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци
за всеки тип отваряемост с рамка от дърво

1,6/1,8

3.

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална
и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат
топлинен мост

1,7

4.

Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания
Приложение № 5
към чл.
18, ал.
Приложение
№5 2

към чл. 18, ал. 2
Скала на класовете на енергопотребление

в сгради
Скала на класовете на енергопотребление
в сгради

(1)Образец
Образец
наизображение
графичното
(1)
на графичното

изображение
Клас на
енергопотребление
на сградата

Скала на класовете

A
B
C
D

D
E
F
G
Специфичен годишен разход на първична енергия,
kWh/m2год. (kWh/m3год.)

....,.

Общ годишен разход на първична енергия, (kWh)

....,.

1,75/1,9

(2) Определяне на използваните цветове в
графичното изображение в съответствие със
субтрактивен цветови модел „CMYK“, където:
C (Cyan) – син (лазурен);
M (Magenta) – червен (пурпурен);
Y (Yellow) – жълт;
K (Black) – черен.
(3) Оцветяване на отделните елементи от
графичното изображение
Стрелки

Код на цвета

А+

XOX2

A

X0X0

B

70X0

C

30X0

D

00X0

E

03X0

F

07X0

G

0XX0

Цвят на рамката
X070
Пример: 07X0: 0 % син (лазурен), 70 % червен
(пурпурен), 100 % жълт, 0 % черен.
Цветът, образуващ фона на стрелката, определяща класа на преценяваната сграда, е бял.
Целият текст е черен. Фонът е бял.

Приложение № 6
БРОЙ 10
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към чл. 18, ал. 3
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Скала на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради
Приложение № 6
към
чл. 18, е,
ал. 3
Скалата на класовете на енергопотребление за видовете категории
сгради
както следва:
Скала на класовете на енергопотребление
за видовете категории сгради
Скалата на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради е, както следва:
1. Жилищни сгради*
1. Жилищни сгради*

*Скалата за жилищни сгради се прилага и за общежития.
2. Сгради за обществено
обслужване:
*Скалата
за жилищни сгради се прилага и за общежития.
а) сгради за административно обслужване

2. Сгради за обществено обслужване:
а) сгради за административно обслужване

б) сгради за образование и наука
б.1) училища

С Т Р.
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б) сгради за образование и наука
б) сгради за образование и наука
б.1) училища
б.1) училища

б.2) университети

б.2) университети

б.3) детски градини

б.3) детски градини

б.3) детски градини

БРОЙ 10

в) сгради в областта на здравеопазването
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
в) сгради в областта на здравеопазването
в) сгради в областта на здравеопазването

БРОЙ 10

г) сгради в областта на хотелиерството
г) сгради в областта на хотелиерството
г) сгради в областта на хотелиерството

д) сгради в областта на търговията, общественото хранене, услугите;
д) сгради в областта на търговията, общественото хранене, услугите

е) сгради за спорт

С Т Р. 7 7
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е) сгради за спорт

ж) сгради в областта на културата и изкуството
ж) сгради в областта на културата и изкуството
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за условията и реда
за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от
Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия при изпълнение
на военната служба в състава на български
или многонационални формирования извън
територията на Република България (обн.,
ДВ, бр. 22 от 2013 г.; изм., бр. 97 от 2015 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така:
„Наредба № Н-3 от 15 февруари 2013 г. за
условията и реда за оценяване на изпълне

ВЕСТНИК
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нието на функционалните задължения от
военносл у жещите от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и от Българската
армия при изпълнение на военната служба в
състава на български или многонационални
формирования извън територията на Република България при участие в операции и мисии“.
§ 2. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) С наредбата се уреждат условията и
редът за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите
от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и от Българската армия при
изпълнение на военна служба извън територията на страната в състава на български
или многонационални формирования при
участие в операции и мисии.“
§ 3. В чл. 6, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. военнослу жещите, прослу ж или помалко от една трета от срока на мисията/
операцията, освен военнослужещите, на които
е прекратена командировката за участие в
мисията/операцията поради нарушаване на
военната дисциплина.“
§ 4. В чл. 8 т. 8 се изменя така:
„8. структурата по управление на човешките
ресурси (по личния състав), в която военнослужещият се води на отчет, въвежда данните
(информацията) от формуляра по чл. 2, ал. 3
в Автоматизираната система за управление
на човешките ресурси и прилага формуляра
в служебното дело на военнослужещия.“
§ 5. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Процесът по оценяване на
военнослужещите по чл. 1, ал. 1 завършва
в края на изпълнението на военната служба
извън територията на страната.
(2) Командирите (началниците) на военни
формирования или ръководителите на съответните структури, където военнослужещият
се води на отчет, организират въвеждането на
данните от оценяването в Автоматизираната
система за управление на човешките ресурси,
с изключение на служба „Военна информация“
и служба „Военна полиция“, до един месец
след приключване на мисията/операцията.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. В Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на
военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
(обн., ДВ, бр. 92 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 90
от 2011 г., бр. 22 от 2013 г., бр. 14 от 2014 г.;
доп., бр. 77 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 25 и 97
от 2015 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 5, т. 10 след думата „поради“ се
добавя „здравословни причини, “.

БРОЙ 10
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2. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) Длъжностните лица от структурите
по управление на човешките ресурси (по
лични я състав) нанасят в атестационни я
форм ул яр на атестирани я военносл у жещ
оценката от участието му в мисия/операция
извън територията на Република България
от предходната календарна година, оценки
от завършени курсове и обучения, както и
броя на приложените поощрения и наложените дисциплинарни наказания въз основа на
данните в служебния му картон за награди,
отличия и наказания.“
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБА № 30
от 21 януари 2016 г.

за изчисляване размера на дължимите от
банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя начинът за изчисляване размера на премийните
вноски, които всяка банка – членка на системата за гарантиране на влоговете в Република България, трябва да прави във Фонда за
гарантиране на влоговете в банките (фонда).
(2) Премийните вноски по ал. 1 могат да
бъдат:
1. годишни;
2. извънредни;
3. годишни премийни вноски в намален
размер.
(3) Фондът определя дължимите премийни
вноски за всяка банка, като отчита рисковия
є профил и сумата на гарантираните влогове
в банката за предходната година, изчислена
като средна стойност от размера на гарантираните влогове към края на всяко тримесечие.
Г л а в а

в т о р а

ПОДХОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ПРЕМИЙНИТЕ ВНОСКИ
Чл. 2. (1) До 15 април на текущата година
управителният съвет на фонда определя общата
сума на дължимите от банките годишни премийни вноски или годишни премийни вноски
в намален размер, като спазва изискванията и
ограниченията в глава трета от тази наредба.
(2) До 1 май на текущата година управителният съвет на фонда определя размера на
дължимата от всяка банка годишна премий-
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на вноска или годишна премийна вноска в
намален размер, като спазва изискванията
и ограниченията в глава четвърта от тази
наредба.
Чл. 3. (1) В хипотезата на чл. 18, ал. 1 от
Закона за гарантиране на влоговете в банките
(ЗГВБ) управителният съвет на фонда определя общата сума на дължимите от банките
извънредни премийни вноски най-късно 45
дни преди посочената от него крайна дата за
превеждането им, като спазва изискванията и
ограниченията в глава трета от тази наредба.
(2) Управителният съвет на фонда определя размера на дължимата от всяка банка
извънредна премийна вноска в срок до 30
дни преди посочената от него крайна дата за
превеждането им.
Чл. 4. Нормите на годишните премийни
вноски, на годишните премийни вноски в
намален размер и на извънредните премийни
вноски са еднакви за всички банки и представляват съотношението между общата сума
на премийните вноски, определена съгласно
чл. 2, ал. 1 или чл. 3, ал. 1 от тази наредба, и
средната стойност от размера на гарантираните влогове за банковата система към края
на всяко тримесечие на календарната година,
за която съответните премийни вноски са
дължими.
Г л а в а

т р е т а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩАТА СУМА НА
ПРЕМИЙНИТЕ ВНОСКИ
Раздел І
Годишни премийни вноски
Чл. 5. (1) Управителният съвет на фонда
определя общата сума на годишните премийни вноски за текущата година с оглед
постигането на целевата норма на средствата
във фонда съгласно изискванията на § 8 от
преходните и заключителните разпоредби и
чл. 17, ал. 4 ЗГВБ.
(2) Общата сума на годишните премийни
вноски е общият минимален размер на годишните премийни вноски, определен по реда
на чл. 7, ал. 1 или чл. 9, с цел достигане на
целевото равнище на средствата на фонда и
изплащане на задълженията му.
Чл. 6. (1) За да определи общата сума на
годишните премийни вноски, управителният съвет на фонда определя всяка година
процентното нарастване на общата сума на
годишните премийни вноски (GRC), което се
използва за изчисляване фактора на растежа
на премийните вноски съгласно чл. 7, ал. 2.
(2) При определяне на процентното нарастване на общата сума на годишните премийни
вноски (GRC) към фонда се вземат предвид
състоянието на банковия сектор, целевото
равнище на средствата на фонда, както и
вероятността за използване на средства от
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фонда за изплащане на гарантирани влогове
и за финансиране на действия по преструктуриране при условията и по реда на чл. 144 от
Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници (ЗВПКИИП).
Чл. 7. (1) Общата сума на годишните премийни вноски се определя, като необходимите
средства за достигане на целевото равнище на
фонда (PG) се умножат с фактора на растежа
на премийните вноски (CGF).
(2) Факторът на растежа на премийните
вноски (CGF) се изчислява по следната формула:
където:
GRC е процентното нарастване на общата
сума на годишните премийни вноски съгласно чл. 6;
n – броят на премийните вноски до достигане на целевото равнище на средствата
във фонда.
Чл. 8. (1) Необходимите средства за достигане на целевото равнище на фонда (PG)
се изчисляват, като от сбора на сумата за
достигане на целевото равнище на средствата
на фонда и изходящите прогнозни парични
потоци се извади стойността на входящите
прогнозни парични потоци.
(2) Сумата за достигане на целевото равнище на средствата на фонда (TLN) се определя
по следната формула:
:
TCD е сумата на гарантираните влогове
към края на предходната година;
GRCD – процентното нарастване на сумата
на гарантираните влогове на годишна база;
TL – целевата норма на средствата във
фонда;
n – броят на премийните вноски до достигане на целевото равнище на средствата
във фонда.
(3) Процентното нарастване на сумата на
гарантираните влогове (GRCD) е равно на изменението на гарантираните влогове към края
на предходната година спрямо годината преди
нея, изразено като процентно съотношение.
(4) Входящите прогнозни парични потоци на
фонда са равни на сбора на следните позиции:
1. средствата на фонда в края на предходната
година, включващи средствата по разплащателни сметки и портфейла от дългови инструменти
с изключение на служещите за обезпечение по
сделки за осигуряване на ликвидност;
2. брутната стойност на заемите, които са
договорени, но не са получени, или които се
очаква да се договорят и получат в бъдещи
периоди;
3. прогнозните парични потоци, свързани
с очакваните средства от осребряване на
имуществото на банки в несъстоятелност при
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изплащане на гарантираните влогове и/или
възстановени средства от участие на фонда
по преструктуриране при условията и по реда
на чл. 144 ЗВПКИИП.
(5) Изходящите прогнозни парични потоци на фонда са равни на сбора от следните
позиции:
1. всички прогнозни плащания по главници
и лихви по получени заеми, включително заеми,
които са договорени, но не са получени, или
се очаква да се договорят и получат в бъдещи
периоди, или по друг вид задължения до края
на годината, в която следва да бъде достигнато
целевото равнище на средствата на фонда;
2. разходи, свързани с изплащане на гарантирани влогове от фонда, както и за финансиране на действия по преструктуриране
на банки при условията и по реда на чл. 144
ЗВПКИИП.
(6) Изходящите парични потоци на фонда
по ал. 5, т. 1, възникнали след годината, определена за достигане на целевото равнище на
средствата във фонда, участват в изчислението
с размера им, претеглен със съотношението
между оставащия брой години до достигане
на целевото равнище и броя години до падежа
на задълженията.
Чл. 9. (1) Ако управителният съвет на
фонда не е взел решение за преустановяване
плащането на премийни вноски, както и ако
задълженията на фонда са равни на нула, общата сума на годишните премийни вноски се
определя, като целевата норма на средствата
във фонда се умножи по разликата между
сумата на гарантираните влогове към края на
предходната година и сумата на гарантираните влогове към края на годината преди нея.
(2) Минималният размер на вноските по
ал. 1 е нулев.
(3) Ако задълженията на фонда не са равни
на нула и управителният съвет на фонда е
определил период за достигане на целевата
норма на средствата при изчисляването на
целевия размер на годишната вноска, се прилага чл. 7, ал. 1.
(4) Ако задълженията на фонда не са равни
на нула и управителният съвет на фонда не е
определил период, през който целевата норма на средствата да бъде достигната отново,
общата сума на годишните премийни вноски
е равна на сумата от:
1. целевата норма на средствата във фонда,
умножена по разликата между сумата на гарантираните влогове към предходната година
и сумата на гарантираните влогове към края
на годината преди нея, и
2. реципрочната стойност на остатъчния
матуритет на съответното задължение в години, умножена по разликата между размера
му и текущата стойност на превишението на
наличните средства на фонда над целевото
равнище.
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Чл. 10. С решение на управителния съвет
на фонда общата сума на годишните премийни вноски, определена по реда на чл. 7, ал. 1,
може да бъде увеличена с до 10 на сто.
Раздел ІІ
Годишни премийни вноски в намален размер
Чл. 11. (1) Ако условието по чл. 17, ал. 1
ЗГВБ е изпълнено, по решение на управителния
съвет на фонда общата сума на годишните
премийни вноски може да бъде по-ниска от
определената по чл. 9.
(2) Годишна премийна вноска в намален
размер е всяка годишна премийна вноска,
направена в рамките на целевия период,
чийто размер е по-малък от общата сума
на годишните премийни вноски, изчислена
съобразно изискванията на чл. 9.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ
ПРЕМИЙНИ ВНОСКИ
Раздел І
Рискови показатели
Чл. 12. (1) Рисковият профил на банките
се определя въз основа на рискови показатели, които се отнасят към една от следните
категории риск:
1. капитал;
2. ликвидност и финансиране;
3. качество на активите;
4. бизнес модел и мениджмънт;
5. потенциални загуби за фонда.
(2) Рисковите показатели представляват
финансови съо т ношени я и ли качест вени
показатели.
Чл. 13. (1) Рисковите показатели, които
се използват за целите на определянето на
премийните вноски, включват:
1. отношение на ливъридж;
2. съотношение на базов собствен капитал
от първи ред;
3. отношение на ликвидно покритие (LCR);
4. отношение на нетно стабилно финансиране (NSFR);
5. коефициент на брутните необслужвани
експозиции;
6. коефициент на рискова експозиция;
7. възвръщаемост на активите;
8. възвръщаемост на счетоводния капитал;
9. темп на растеж на активите;
10. коефициент на ликвидно покритие на
негарантирания размер на влоговете;
11. средна цена на привлечения ресурс;
12. съотношение на разходи за лихви към
приходи от лихви;
13. коефициент на свободни от тежести
активи към гарантираните влогове;
14. коефициент на ликвидно покритие на
гарантираните влогове.
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(2) Разпределението на рисковите показатели по ал. 1 по категории риск и начинът
за пресмятането им са изложени в приложение № 1.
(3) Средната аритметична стойност за всеки
рисков показател по ал. 1, т. 1 – 6, 9, 10, 13 и
14 се определя за предходната година на база
стойностите на показателите към края на
всяко тримесечие. Индивидуалните рискови
оценки за тези показатели се определят въз
основа на получените осреднени стойности.
(4) Индивидуалната рискова оценка на рисковите показатели по ал. 1, т. 7, 8, 11 и 12 се
определя въз основа на неосреднена стойност
на показателя към края на годината.
Раздел ІІ
Определяне на индивидуални рискови оценки
Чл. 14. (1) За всяка банка се определят индивидуални рискови оценки, съответстващи на
всеки рисков показател, включен в модела за
изчисляване на премийни вноски към фонда.
(2) Индивидуалните рискови оценки зависят
от пропорционалните отстояния на стойността
на дадения рисков показател от границите на
определен за него интервал.
(3) Границите по ал. 2 се определят с
решение на управителния съвет на фонда,
което подлежи на преразглеждане всеки две
години или при необходимост и се оповестява
на интернет страницата на фонда.
(4) Индивидуалните рискови оценки за
рисковите показатели по т. 1 – 4, 7, 8, 10, 13
и 14 на чл. 13, ал. 1 се определят по следната
формула:
:

IRSj е индивидуалната рискова оценка,
съответстваща на рисков показател j;
Aj – стойността на рисковия показател j
за съответния период, изчислена съобразно
указанията в приложение № 1;
aj – горната граница на диапазона на рисковия показател j;
bj – долната граница на диапазона на рисковия показател j.
(5) Индивидуалните рискови оценки за
рисковите показатели по т. 5, 6, 11 и 12 на
чл. 13, ал. 1 се определят по следната формула:
:
IRSk е индивидуалната рискова оценка,
съответстваща на рисков показател k;
Ak – стойността на рисковия показател k
за съответния период, изчислена съобразно
указанията в приложение № 1;
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a k – горната граница на диапазона на рисковия показател k;
bk – долната граница на диапазона на рисковия показател k.
(6) Индивидуалните рискови оценки за
рисковия показател по т. 9 на чл. 13, ал. 1 се
определят по следната формула:
:
IRSm е индивидуалната рискова оценка,
съответстваща на рисков показател m;
A m – стойността на рисковия показател m
за съответния период, изчислена съобразно
указанията в приложение № 1;
a m – горната граница на диапазона на рисковия показател m;
b m – долната граница на диапазона на
рисковия показател m.
(7) Индивидуалните рискови оценки варират в диапазона между 0 и 100, като независимо
от характера на отделните рискови показатели
по-високите стойности на съответстващите
им индивидуални рискови оценки следва да
отразяват влошаване на рисковия профил на
банката.
(8) За всеки рисков показател по чл. 13,
ал. 1, с изключение на т. 9, управителният
съвет на фонда като част от решението по
ал. 3 може да определи вторична горна или
долна граница, когато стойностите на рисковия
показател за отделни банки се отчитат като
екстремни. За рисковите показатели по чл. 13,
ал. 1, т. 1 – 4, 7, 8, 10, 13 и 14 със стойности,
попадащи над вторичната горна граница, се
присъжда стойност на индивидуалната рискова оценка 100. За рисковите показатели по
чл. 13, ал. 1, т. 5, 6, 11 и 12 със стойности,
попадащи под вторичната долна граница, се
присъжда стойност на индивидуалната рискова оценка 100.
Раздел ІІІ
Определяне на агрегирана рискова оценка
Чл. 15. (1) Агрегираната рискова оценка за
всяка банка се изчислява като средно претеглена стойност от индивидуалните рискови
оценки, определени съгласно чл. 14.
(2) Теглата, с които следва да се претеглят
индивидуалните рискови оценки, са посочени
в приложение № 2.
(3) Агрегираната рискова оценка варира в
диапазон между 0 и 100. По-високи стойности
на агрегираната рискова оценка отразяват
по-висок рисков профил на банката.
Раздел ІV
Определяне на агрегирано рисково тегло
Чл. 16. (1) За всяка банка се определя
агрегирано рисково тегло, което отразява
рисковия є профил.
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(2) Агрегираните рискови тегла са коефициенти, чрез които се осъществява рисковата
корекция на премийните вноски към фонда.
По-високите агрегирани рискови тегла са
показателни за влошаване на рисковите профили на банките и водят до пропорционално
увеличение на дължимата премийна вноска.
(3) Агрегираните рискови тегла са функция
от агрегираните рискови оценки, изчислени
съобразно изискванията на чл. 15.
(4) Агрегираните рискови тегла на банките
се изчисляват чрез следната формула:
:
ARW i е агрегираното рисково тегло на
банка i;
ARS i – агрегираната рискова оценка на
банка i.
(5) Фондът изчислява агрегираните рискови
тегла на банките, дори и когато управителният съвет на фонда е взел решение по чл. 17,
ал. 1 ЗГВБ да не се плащат премийни вноски.
Раздел V
Определяне на корекционен коефициент
Чл. 17. (1) За да определи дължимите от
всяка банка премийни вноски за съответния
период, фондът изчислява корекционен коефициент.
(2) Корекционният коефициент представлява съотношението между общата сума на
годишните премийни вноски за съответния
период и рисково-коригирания размер на
общата сума на годишните премийни вноски.
(3) За определяне на годишните премийни
вноски и на годишните премийни вноски в
намален размер се използва корекционен коефициентът µ, който се изчислява по следната
формула:
:
CD i е сумата на гарантираните влогове в
банка i за предходната година, изчислена като
средна стойност от размера на гарантираните
влогове към края на всяко тримесечие;
ARW i – агрегираното рисково тегло на
банка i.
(4) За определяне на извънредни премийни
вноски се използва корекционен коефициент
µ', който се изчислява по следната формула:
:
е сумата на гарантираните влогове в
банка i, изчислена като средна стойност от
размера на гарантираните влогове за четирите
тримесечия, предхождащи тримесечието, в
което вноската става изискуема;
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– агрегираното рисково тегло на
банка i, изчислено при внасяне на последните
годишни премийни вноски.
Раздел VІ
Изчисляване на премийните вноски
Чл. 18. (1) Фондът изчислява дължимата
за всяка банка годишна премийна вноска или
годишна премийна вноска в намален размер
по следната формула:
:
C i е годишната премийна вноска на банка i;
CR – норма на вноската съгласно чл. 4;
CD i – сумата на гарантираните влогове в
банка i за предходната година, изчислена като
средна стойност от размера на гарантираните
влогове към края на всяко тримесечие;
A RW i – агрегираното рисково тегло на
банка i;
µ – корекционен коефициент.
(2) При определянето на годишните премийни вноски на банките управителният
съвет на фонда задължително включва във
формулата за тяхното изчисляване корекционния коефициент µ, ако този коефициент,
изчислен съгласно чл. 17, ал. 3, е по-висок
от едно. Ако корекционният коефициент µ
е по-малък от едно, управителният съвет на
фонда може да вземе решение корекционният
коефициент да бъде изключен.
Чл. 19. (1) Фондът изчислява дължимата
за всяка банка извънредна премийна вноска
по следната формула:
:
е годишната извън редна п ремийна
вноска на банка i;
CR′ – нормата на извънредната вноска
съгласно чл. 4;
CD i′ – сумата на гарантираните влогове
в банката за предходната година, изчислeна
като средна стойност от размера на гарантираните влогове за четирите тримесечия,
предхождащи тримесечието, в което вноската
става изискуема,за банка i;
– агрегираното рисково тегло на
банка i;
µ′ – корекционен коефициент.
(2) При определянето на извънредната
премийна вноска за всяка банка управителният съвет на фонда задължително включва
във формулата за тяхното изчисляване корекционния коефициент µ′, изчислен съгласно
чл. 17, ал. 4.
(3) Когато управителният съвет на фонда
вземе решение за събиране на извънредни
премийни вноски преди превеждането на
премийните вноски за текущата година, той
може да реши вноските по ал. 1 да се изчисляват въз основа на агрегираните рискови
тегла от предходната година.
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Чл. 20. (1) Когато банка не предостави на
фонда необходимата информация съгласно
чл. 23, фондът може да използва собствените
си оценки, за да изчисли средната стойност
на гарантираните влогове и отговарящите на
условията влогове на тази банка.
(2) При установяване на неточности в
изчислените годишни премийни вноски или
извънредни премийни вноски фондът коригира премийните вноски в съответствие с
актуализираната информация.
(3) След повторното изчисляване на годишните премийни вноски или на извънредните
премийни вноски на банките на базата на
коригираната съгласно ал. 2 информация
управителният съвет на фонда в зависимост
от констатираната неточност взема следното
решение:
1. да приспадне от следващата годишна премийна вноска нетния размер на надвнесената
от банката сума по годишни или извънредни
премийни вноски, или
2. да задължи банката да довнесе със следващата годишна премийна вноска разликата
между дължимата и реално внесената годишна
или извънредна премийна вноска.
Г л а в а

п е т а

ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 21. Фондът в срока по чл. 3, ал. 2 предоставя на всяка банка информация относно:
1. общата сума на премийните вноски;
2. нормата на премийните вноски;
3. агрегираното рисково тегло;
4. размера на корекционния коефициент;
5. размера на премийната вноска на банката.
Чл. 22. Българската народна банка предоставя на фонда необходимата информация за
определяне на рисковите показатели съгласно
приложение № 1.
Чл. 23. Банките предоставят на фонда в
посочените по-долу срокове информация за:
1. размера на гарантираните влогове и
броя гарантирани вложители към края на
всеки месец – в срок до 20-о число на следващия месец;
2. структурата на влоговете в банката към
края на всяко тримесечие – в срок до 20 дни
след края на съответното тримесечие;
3. отговарящите на условията влогове към
края на всеки месец – в срок до 20-о число
на следващия месец.
Чл. 24. (1) Фондът може да предоставя
информацията по чл. 21, т. 3, 4 и 5 само
на Българската народна банка, а относно
конкретна банка – на упълномощени нейни
представители.
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(2) По решение на управителния съвет
на фонда информация по ал. 1 в обобщен
или резюмиран вид може да се предоставя и
на други лица, когато от нея не могат да се
идентифицират банките, за които тя се отнася.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Банки“ са лицата по смисъла на чл. 1,
ал. 4 ЗГВБ.
2. „Целевата норма“ на средствата на фонда
е процентното съотношение на средствата на
фонда към сумата на гарантираните влогове,
което следва да бъде достигнато съгласно § 8
от преходните и заключителните разпоредби
от ЗГВБ и чл. 17, ал. 1.
3. „Целево равнище“ на средствата на
фонда е сумата на наличните средства във
фонда при достигане на целевата норма на
средствата на фонда.
4. „Капитал от първи ред“ е капитал от
първи ред по смисъла на чл. 25 от Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на
Съвета № 575/2013 относно пруденциалните
изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение
на Регламент (ЕС) № 648/2012 (Регламент
(ЕС) № 575/2013).
5. „Базов собствен капитал от първи ред“
е базовият собствен капитал от първи ред
по смисъла на чл. 50 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
6. „Рисково-претеглени активи“ са общата
сума на рисковата експозиция, изчислена в
съответствие с чл. 92, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
7. „Ликвидни активи“ са ликвидните активи по смисъла на глава втора „Ликвидни
активи“ от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61
на Комисията за допълнения на Регламент
(ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на изискването за
ликвидно покритие за кредитните институции.
8. „Обременени активи“ е пон ятие по
смисъла на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 680/2014 на Комисията за определяне в
съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013
на Европейския парламент и на Съвета на
техническите стандарти за изпълнение по
отношение на предоставянето на информация
от институциите на надзорните органи.
9. „Отговарящи на условията влогове“ са
влоговете съгласно § 1, т. 5 от допълнителните
разпоредби на ЗГВБ.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. До 31 декември 2016 г. рисковият показател „Отношение на ливъридж“ се изчислява,
като позицията „Капитал от първи ред“ се
раздели на позицията „Общо активи“.
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§ 3. До 31 декември 2017 г. за целите на
рисковата категория „Ликвидност и финансиране“ единствен рисков показател е коефициентът на ликвидните активи по смисъла на
чл. 8, ал. 2, т. 1 от Наредба № 11 от 2007 г.
на БНБ за управлението и надзора върху
ликвидността на банките. Рисковото тегло
на показателя е 20 %.
§ 4. До 31 декември 2017 г. за „ликвидни
активи“ се приемат ликвидните активи по
смисъла на чл. 8, ал. 1 от Наредба № 11 от
2007 г. на БНБ за управлението и надзора
върху ликвидността на банките.
§ 5. След 31 декември 2017 г. и до пълно
въвеждане в европейското право на отношение
на нетно стабилно финансиране (NSFR) единствен рисков показател за рисковата категория
„Ликвидност и финансиране“ е отношение на
ликвидно покритие (LCR). Рисковото тегло
на показателя е 20 %.
§ 6. В срок до 15 март 2018 г. управителният
съвет на фонда определя долна и горна граница на диапазона за отношението на ликвидно
покритие (LCR), както и на коефициента за
ликвидно покритие на гарантираните влогове
като част от актуализация на решението по
чл. 14, ал. 3.
§ 7. В срок до 15 март на годината, в която за първи път като рисков показател ще
се ползва отношението на нетно стабилно
финансиране (NSFR), управителният съвет
на фонда определя долна и горна граница на
неговия диапазон като част от актуализация
на решението по чл. 14, ал. 3.
§ 8. В срок до две седмици след влизането
на наредбата в сила управителният съвет на
фонда взема решението по чл. 14, ал. 3.
§ 9. (1) За определяне на годишната премийна вноска на банките за 2016 г. сумата
на гарантираните влогове в банките към 31
март, 30 юни, 30 септември и 31 декември
2015 г. се предоставя от банките на фонда в
срок до 1 март 2016 г.
(2) Размерът на гарантираните влогове до 14
август 2015 г. се определя по реда на отменения
Закон за гарантиране на влоговете в банките
(отм., ДВ, бр. 62 от 2015 г.), а след 14 август
2015 г. – съгласно Закона за гарантиране на
влоговете в банките (ДВ, бр. 62 от 2015 г.).
§ 10. Индивидуалните рискови оценки за
показателите по чл. 13, ал. 1, т. 1, 3, 7 и 9 на
клоновете на чужди банки в България се формират като средно аритметично от стойността
на индивидуалните рискови оценки за същите показатели на четирите банки, получили
най-близката индивидуална рискова оценка
до тази на съответния клон за показателите
по чл. 13, ал. 1, т. 1, 3, 7 и 9.
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§ 11. Член 9 се прилага след достигането
на целевото равнище на средствата на фонда
съгласно § 8 от допълнителните разпоредби
на ЗГВБ.
§ 12. Разпоредбата на чл. 23 се прилага от
31 март 2016 г.
§ 13. Тази наредба се издава на основание
чл. 14, ал. 4 от Закона за гарантиране на
влоговете в банките и е приета с Решение
№ 3 от 21 януари 2016 г. на Управителния
съвет на БНБ.
§ 14. Българската народна банка по предложение на управителният съвет на фонда
издава указания по прилагането на наредбата.
Управител:
Димитър Радев
Приложение № 1
към чл. 13, ал. 2

1. Капитал:
1.1. Отношение на ливъридж съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013.
1.2. Съотношение на базов собствен капитал
от първи ред (CET1):
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където Печалба е „Печалба или (-) загуба за
годината“, а „счетоводен капитал“ е позицията
„собствен капитал“ от баланса на банката.
4.4. Темп на растеж на активите (AGR):
.
4.5. Коефициент на ликвидно покритие на
негарантирания размер на влоговете (LCEA):

4.6. Средна цена на привлечения ресурс (APL):
.

4.7. Съотношение на разходи за лихви към
приходи от лихви (EI):
.
5. Потенциални загуби за ФГВБ:
5.1. Коефициент на обезпечение на гарантираните влогове (UAC):

.

.
2. Ликвидност и финансиране:
2.1. Отношение на ликвидно покритие (LCR)
съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на
Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)
№ 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно
покритие за кредитните институции.
2.2. Отношение на нетно стабилно финансиране (NSFR) съгласно Делегиран акт (ЕС), който
Европейската комисия издава съгласно чл. 510,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на
Европейския парламент и на Съвета.
3. Качество на активите:
3.1. Коефициент на брутните необслужвани
експозиции (NPLR):
.
4. Бизнес модел и мениджмънт:
4.1. Коефи ц иен т на рискова експози ц и я
(RWAR):

5.2. Коефициент на ликвидно покритие на
гарантираните влогове (LCCD):

.
Приложение № 2
към чл. 15, ал. 2
Таблица с теглата за определяне на агрегираните рискови оценки
№

Рискова категория/рисков показател

1. Капитал:
1.1. Отношение на ливъридж

10.0 %

1.2. Съотношение на базовия собствен 10.0 %
капитал от първи ред (CET1)
2. Ликвидност и финансиране:

20.0 %

2.1. Отношение на ликвидно покритие 10.0 %
(LCR)
2.2. Отношение на нетно
финансиране (NSFR)

.

стабилно 10.0%

3. Качество на активите

4.2. Възвръщаемост на активите (RoA):
.

4.3. Възвръщаемост на собствения капитал
(RoE):
,

Тегло
20.0 %

15.0 %

3.1. Коефициент на брутните необслуж- 15.0 %
вани експозиции (NPLR)
4. Бизнес модел и мениджмънт

28.0 %

4.1. Коефициент на рискова експозиция 9.5 %
(RWAR)
4.2. Възвръщаемост на активите (RoA)

6.5 %

4.3. Възвръщаемост на счетоводния ка- 3.0 %
питал (RoE)
4.4. Темп на растеж на активите (AGR)

2.0 %
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Рискова категория/рисков показател

Тегло

4.5. Коефициент на ликвидно покритие 3.0 %
на негарантирания размер на влоговете (LCEA)
4.6. Средна цена на привлечения ресурс 2.0 %
(APL)
4.7. Съотношение на разходи за лихви 2.0 %
към приходи от лихви (EI)
5. Потенциални загуби за ФГВБ

17.0 %

5.1. Коефициент на обезпечение на га- 15.0 %
рантираните влогове (UAC)
5.2. Коефициент на ликвидно покритие 2.0 %
на гарантираните влогове (LCCD)
720

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 14820
от 10 декември 2014 г.

по административно дело № 10395 от 2014 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Република България – първо отделение, в
съдебно заседание на деветнадесети ноември две хиляди и четиринадесета година в
състав: председател: Йордан Константинов,
членове: Бисер Цветков, Милена Славейкова,
при секретар Жозефина Мишева и с участието на прокурора Мери Найденова изслуша
докладваното от председателя Йордан Константинов по адм. дело № 10395/2014.
Производството е по реда на чл. 185 и сл.
от Административно-процесуалния кодекс.
Постъпил е протест от Милена Беремска – прок у рор във Върховната админис
т рат ивна п рок у рат у ра, срещ у § 2 о т до пълнителните разпоредби на Наредба № 1
от 9.07.2004 г. за минималните размери на
адвокатските възнаграждения, издадена от
Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от
23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г.;
доп., бр. 43 от 8.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 28
от 28.03.2014 г.
Развиват се оплаквания, че посоченият
§ 2 от ДР на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения е в противоречие с разпоредби
на Закона за адвокатурата (ЗА) и Закона
за нормативните актове (ЗН А), т ъй като
Висшият адвокатски съвет е създал нормата
извън компетентността си по чл. 36 ЗА да
определя минимален размер на адвокатските
възнаграждения, договаряни между адвокат
и клиент. Твърди се още, че в противоречие с чл. 2, ал. 2 ЗНА Висшият адвокатски
съвет е прехвърлил компетентността си и е
създал, без това да е предвидено в чл. 36,
ал. 2 и чл. 38, ал. 2 ЗА, задължение за съда
какъв размер адвокатско възнаграждение да
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присъжда в случаите по чл. 64 ГПК (отм.),
чл. 68, ал. 5 от Гражданския процесуален
кодекс и чл. 161, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Посочва се, че
в тази насока е тълкувателно решение № 6
от 6.11.2013 г. по т. д. № 6/2012 г. на ОСГК
на Върховния касационен съд.
По изложените основания се иска прогласяване на нищожността на оспорената
разпоредба.
Ответният по жалбата Висш адвокатски
съвет чрез своя процесуален представител
взема с та нови ще за неосноват ел нос т на
протеста.
При условията на чл. 189, ал. 2 АПК с
определение от 6.11.2014 г. е конституиран
като присъединен оспорващ Никола Дельов
Тодев от София.
Върховният административен съд, тричленен състав на първо отделение, като обсъди
събраните по делото доказателства и доводите
на страните, намира за установено следното:
По силата на чл. 127, т. 5 от Конституцията на Република България прокуратурата
предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове.
Съгласно чл. 125, ал. 2 от Конституцията
на Република България Върховният административен съд се произнася по спорове за
законността на актовете на Министерския
съвет и на министрите, както и на други
актове, посочени в закона. Тези актове имат
нормативен характер, с тях се създават права
и задължения за неограничен кръг правни
субекти, за които съществува правен интерес
да ги обжалват пред ВАС, ако считат, че те
противоречат на закона като нормативен акт
от по-висока степен и накърняват правата
и законните им интереси. Съгласно чл. 187,
ал. 1 АПК подзаконовите нормативни актове
могат да бъдат оспорени без ограничение
във времето.
Предвид гореизложеното следва да бъде
п риет о, че Върховната а д м и н ис т рат и вна
прокуратура има правомощие да оспорва
процесната разпоредба и протестът следва
да бъде разгледан по същество.
Оплакванията ще бъдат разгледани по
реда на тяхното излагане.
Основният довод за нищожност на оспорената разпоредба се свежда до твърдението, че
по силата на чл. 36 ЗА Висшият адвокатски
съвет има правомощия само да определя
размера на минималните възнаграждения,
предмет на договаряне между адвоката и
клиента, но не и да създава задължение за
съда в случаите на прекомерност да присъжда
възнаграждение, което да не бъде по-ниско
от двукратния размер на възнагражденията,
посочени в наредбата.
По направеното възражение за нищожност
съдът приема следното:
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Гла ва осма о т За кона за а д вок ат у рата – чл. 29 и следващите, е озаглавена „Права
на адвоката“. Едно от основните права на
адвоката е това по чл. 36, ал. 1 от закона.
Според горната разпоредба адвокатът или
адвокатът от Европейския съюз има право
на възнаграждение за своя труд. В допълнение разпоредбата на ал. 2 от същия чл. 36
дефинира, че размерът на възнаграждението
се определя в договор между адвоката или
адвоката от Европейския съюз и клиента;
този размер трябва да бъде справедлив и
обоснован и не може да бъде по-нисък от
предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа.
Това основно право на адвоката получава
специфична защита в разпоредбата на чл. 38
от закона, уреждаща случаите, при които
адвокатът може да оказва безплатна правна
помощ и съдействие. Според ал. 2 от този
член в случаите по ал. 1, ако в съответното
производство насрещната страна е осъдена
за разноски, адвокатът или адвокатът от
Европейския съюз има право на адвокатско
възнаграждение; съдът определя възнаграждението в размер не по-нисък от предвидения
в наредбата по чл. 36, ал. 2 и осъжда другата
страна да го заплати.
В изпълнение на законовата си делегация
по чл. 36, ал. 2 ЗА Висшият адвокатски съвет е приел Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за
минималните размери на адвокатските възнаграждения, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.;
изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г.; доп., бр. 43 от
8.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г.
Разпоредбата на оспорения § 2 от допълни телни те разпоредби на наредбата има
следното съдържание: В случаите по чл. 64
от Гражданския процесуален кодекс (отм.),
както и в случаите на чл. 78, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 161, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс присъденото възнаграждение не може
да бъде по-ниско от двукратния размер на
възнагражденията, посочени в тази наредба.
За пълнота на изложението съдът намира, че в мотивите на настоящото решение
следва да бъдат възпроизведени и посочените
разпоредби от ГПК и ДОПК.
Разпоредбата на чл. 64, ал. 4 ГПК (отм.)
определя, че при прекомерност на заплатеното от страната възнаграждение за адвокат с
действителната правна и фактическа сложност
на делото съдът може да присъди по-нисък
размер на разноските в тази им част, но не
по-малко от минимално определения размер,
съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.
Идентична е и нормата на чл. 78, ал. 5
от сега действащия ГПК, според която, ако
заплатеното от страната възнаграждение за
адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото,
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съдът може по искане на насрещната страна
да присъди по-нисък размер на разноските в
тази им част, но не по-малко от минимално
определения размер съобразно чл. 36, ал. 2
от Закона за адвокатурата.
В сходен смисъл е разпоредбата на чл. 161,
ал. 2 ДОПК, според която при прекомерно
възнаг ра ж дение за а двокат без оглед на
действителната правна и фактическа сложност
на делото съдът може да присъди по-нисък
размер на разноските в тази им част, но не
по-малко от минимално определения размер
съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.
В протеста се излагат аргументи, че при
издаването на разпоредбата на § 2 от ДР
на наредбата Висшият адвокатски съвет е
притежавал компетентност, поради което
въпросната разпоредба се явява нищожна.
По така наведените аргументи настоящата
инстанция съобрази следното:
Нормата на чл. 7, ал. 2 от същия закон
определя наредба като нормативен акт, който
се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от
по-висока степен. Според чл. 2, ал. 1 ЗНА
нормативни актове се издават само от органите, предвидени от Конституцията или от
закон, а според ал. 2 компетентността да се
издават нормативни актове не може да се
прехвърля. По аргумент от противното това
означава, че липсата на компетентност на
органа за издаване на нормативен акт води
до нищожност на издадения акт.
По силата на чл. 36, ал. 2 ЗА Висшият
адвокатски съвет има правомощия (компетентност) да определя минималния размер
на а д вок ат ск и т е въ зна г ра ж ден и я, кои т о
се договарят меж ду адвокат и к лиент. С
приемането на разпоредбата на § 2 от ДР
на наредбата Висшият адвокатски съвет е
излязъл от тези свои правомощия, тъй като
с правната норма се създават правила за
съда как следва да процедира в случаите на
„прекомерност“ по смисъла на цитираните
разпоредби от процесуалните кодекси. По този
начин посочените правни норми от процесуалните кодекси се допълват и се определят
други рамки за определяне на размера на
възнаграждението от съда при възражение
за прекомерност.
Следва да бъде посочено, че в този смисъл
е и тълкуването на разпоредбата, дадено в
тълкувателно решение № 6 от 6.11.2013 г. на
Върховния касационен съд по тълкувателно
дело № 6/2012 г. В точка три от същото се
приема, че с § 2 от ДР на Наредба № 1 от
2004 г. се надхвърлят рамките на така определената законова делегация, като се въвеждат
правила за процедиране на съда и се допълва
разпоредба на ГПК, за което не са делегирани
правомощия по надлежния ред на Висшия
адвокатски съвет. Посочва се още, че в случая
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§ 2 от ДР на Наредба № 1 от 2004 г. влиза
в противоречие с чл. 36 ЗА и с чл. 78, ал. 5
ГПК, като променя, без да има такава правна
възможност, процесуалното правомощие на
съда да осъществи самостоятелна преценка за
прекомерност, след като е сезиран от страната
за това, и съответно да намали дължимото
като разноски адвокатско възнаграждение до
размера, определен от чл. 78, ал. 5 ГПК във
връзка с чл. 36 ЗА. Съгласно чл. 130, ал. 2
от Закона за съдебната власт тълкувателните
решения и тълкувателните постановления са
задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното
самоуправление, както и за всички органи,
които издават административни актове. В този
аспект доводите, че много от съдебните състави
на Върховния административен съд прилагат
разпоредбата на § 2 от ДР на наредбата, са
неоснователни, още повече, че цитираните
решения са постановени преди издаването на
посоченото тълкувателно решение.
Настоящият съдебен състав не споделя
възраженията на ответника, направени в
писменото му становище с изх. № 2049 от
12.11.2014 г. – Чл. 39 и сл. от делото. В случая
не става въпрос за формално противоречие
между § 2 от ДР на наредбата и чл. 36, ал. 2
ЗА, а относно това, че по силата на същия
чл. 36, ал. 2 ЗА Висшият адвокатски съвет
няма правомощия да създава правила за определяне на адвокатските възнаграждения в
хипотезите на „прекомерност“. По тази причина изложените аргументи относно това,
дали определеният в § 2 двукратен размер на
възнаграждението е справедлив, или законен,
са неотносими към спора. Не намират подкрепа
в закона и доводите, че чрез нормите на чл. 78,
ал. 5 ГПК и чл. 161, ал. 2 ДОПК се прави
препращане чрез нормата на чл. 36, ал. 2 ЗА
до правилата на Наредбата за минималните
размери на адвокатските възнаграждения.
Цитираните процесуални разпоредби създават
правила относно това до какъв размер съдът
може да присъди разноски при възражение за
прекомерност и в тази връзка препращат към
нормата на чл. 36, ал. 2 ЗА, по силата на която
Висшият адвокатски съвет издава наредба за
определяне на минималните адвокатски възнаграждения. Препращането достига до тази
граница, която в случая е премината с § 2
от наредбата. Въпросният параграф допълва
закона, като определя, че в тези хипотези не
може да се присъждат разноски под двукратния размер на възнаграждението.
Не могат да бъдат споделени и доводите
на ответника, че след отмяната на § 2 от ДР
на наредбата ще бъде наложена имуществена
санкция на добросъвестната страна, спечелила делото. Предвид свободата на договаряне,
клиентът е в правото си да реши до какъв
размер адвокатско възнагра ж дение да се
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договори, като същият е наясно, че предвид
разпоредбите на чл. 78, ал. 5 и чл. 161, ал. 2
ДОПК, в случай на възражение за прекомерност той рискува при спечелване на делото да
му бъдат присъдени разноски до установения
с наредбата минимален размер. От друга страна, с посочените разпоредби законодателят
е определил границите, до които следва да
се присъждат адвокатските възнаграждения
като част от разноските на страната. Както
се посочва в тази връзка в TP № 6/2012 г.,
„тези граници са израз на основното начало
в гражданския процес за социална справедливост и достъп до правосъдие, поради което
следва да се приеме, че § 2 от ДР на наредбата
влиза в противоречие и с този принцип“. В
този смисъл са и основните възражения срещу
разпоредбата, изложени в жалбата на присъединения жалбоподател Никола Дельов Тодев.
Предвид гореизложеното, следва да бъде прието, че Висшият адвокатски съвет не притежава
материална компетентност да издаде нормата
на § 2 от ДР на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за
минималните размери на адвокатските възнаграждения. Допуснатото нарушение е тежко,
поради което въпросната разпоредба следва
да бъде прогласена за нищожност.
В становището си по същество присъединеният жалбоподател е навел доводи за незаконосъобразност на оспорената разпоредба
поради допуснати нарушения на процедурните
правила при приемането на разпоредбата.
Доколкото е налице друг порок, водещ до
нищожност на разпоредбата, тези оплаквания
не следва да бъдат обсъждани.
При условията на чл. 194 АПК в случай
на неподаване на касационни жалби или
протест или ако те са отхвърлени от второинстанционния съд, решението следва да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Предвид гореизложеното и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд, тричленен състав на първо отделение,
РЕШИ:
Прогласява за нищожна нормата на § 2 от
допълнителните разпоредби на Наредба № 1
от 9.07.2004 г. за минималните размери на
адвокатските възнаграждения, издадена от
Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от
23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г.;
доп., бр. 43 от 8.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 28
от 28.03.2014 г.
При неподаване на касационни жалби
или протест или ако те са отхвърлени от
второинстанционния съд, решението да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Решението може да бъде обжалвано пред
петчленен състав на Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
Председател:
Георги Колев
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-287
от 7 декември 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 и ал. 5
от Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси и във връзка
с Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1737 на
Комисията от 28 септември 2015 г. за отлагане
на датата на изтичане на одобрението на бромадиолон, хлорофацинон и куматетралил за
използване в биоциди за продуктов тип 14 (OB
L 252, 29.9.2015 г., стр. 58 – 59) нареждам:
I. Изменям приложение № 1 към Заповед
№ РД-28-208 от 25.09.2013 г. (ДВ, бр. 97 от 2013 г.),
изменена със Заповед № РД-01-29 от 9.02.2015 г.
(ДВ, бр. 19 от 2015 г.) за утвърждаване на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за
включване в състава на биоциди, включително
изискванията към тях, като на редове 12, 17 и
28, в колона 7 „Дата, на която изтича срокът, за
който активното вещество е включено в списъка“
числото „2016“ се заменя с „2018“.
ІІ. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се публикува на страницата на
Министерството на здравеопазването в интернет.
ІІІ. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор на Република България.
Министър:
П. Москов
631
ЗАПОВЕД РД-01-289
от 8 декември 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 4, т. 4 от Закона за
защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и във връзка с Решение
за изпълнение (ЕС) 2015/1736 на Комисията
от 28 септември 2015 г. за неодобряване на
веществото трифлумурон като съществуващо
активно вещество за използване в биоциди
за проду ктов тип 18 (OB L 252, 29.9.2015 г.,
стр. 56 – 57) нареждам:
І. Утвърждавам включването на веществото
трифлумурон (ЕО № 264-980-3 и CAS № 64628-44-0)
в списъка на активните вещества и продуктовите типове биоциди, за които има решения на
Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за
защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси, като съставка за продуктов
тип 18, считано от 28 септември 2016 г.
ІІ. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се публикува на страницата на
Министерството на здравеопазването в интернет.

ІІІ. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор на Република България.
Министър:
П. Москов
632

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-44
от 9 октомври 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора на
НИНКН с вх. № 33-00-441 от 18.09.2014 г., становище на Специализирания експертен съвет по
чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 8 на протокол № 50
от 16.09.2014 г., назначен със Заповед № РД-9К-150
от 1.11.2013 г., изм. със Заповед № РД-9К-176 от
21.12.2013 г. и Заповед РД-09-742 от 5.09.2014 г. на
министъра на културата, и писмо с вх. № 04-05-372
от 23.09.2015 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството нареждам:
1. Определям режими за опазване на обект
„Средновековна крепост“, разположена в Софуларската махала, гр. Ямбол, с класификация на
групова археологическа недвижима културна ценност и с категория „национално значение“ (ДВ,
бр. 94 от 1965 г.), както следва:
1.1. Териториален обхват на недвижимата културна ценност:
1.1.1. Граници на недвижимата културна ценност:
– от юг – по осовите точки на ул. Николай
Петрини с идентификатор № 87374.535.65;
– от север – по северната граница на кв. 77
и по осовата линия на ул. Константин Иречек с
идентификатор № 87374.535.5;
– от изток – по осовите точки на ул. Иван
Александър с идентификатор № 87374.535.28 (от
о.т. 364 през о.т. 367 и 368 до о.т. 369), по осовите
точки на ул. Михаил Лъкатник с идентификатор
№ 87374.535.98 (от о.т. 369 през о.т. 413 и 412 до
о.т. 410);
– от запад – по осовите точки на ул. Българка
с идентификатор № 87374.535.64 от осова т. 443 на
север до р. Тунджа.
1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните в т. 1.1.1 граници на недвижимата културна ценност, включва квартали 57, 73, 74, 75, 76
и 77 по регулационен план, улиците между тях и
части от улиците по периметъра на цитираните
квартали – ул. Константин Иречек, ул. Цар Иван
Александър, ул. Михаил Лъкатник, ул. Николай
Петрини и ул. Българка, ограничени по осовите
им точки, с площ 51,168 дка. Идентификаторите
на имотите в обхвата на недвижимата културна
ценност са отразени в списък.
1.1.3. Граници на охранителната зона на недвижимата културна ценност:
– от юг – ул. Николай Петрини с идентификатор № 87374.535.65 и ул. Дружба с идентификатор
№ 87374.535.208 по осовите им точки;
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– от север – ул. Константин Иречек с идентификатор № 87374.535.5;
– от изток – ул. Цар Освободител с идентификатор № 87374.535.1, ул. Георги Дражев с идентификатори № 87374.537.65 и 538.3 по осовите им точки;
– от запад – ул. Българка с идентификатор
№ 87374.535.159 и ул. Николай Петрини по осовите
им точки и по южната и източната граница на
недвижимата културна ценност до ул. Константин
Иречек.
1.1.4. Териториалният обхват на охранителната
зона, определен с описаните в т. 1.1.3 граници,
включва квартали по регулационния план на
гр. Ямбол, както следва – кв. 78а, 78б, 60, 62, 63,
64, 65, 67, 68, 69, 70, улиците между тях и части
от улиците по периметъра на цитираните квартали – ул. Константин Иречек, ул. Цар Освободител,
ул. Бузлуджа, ул. Георги Дражев, ул. Николай
Петрини, ул. Дружба и ул. Българка и отново
ул. Николай Петрини, ограничени по осовите им
точки. Идентификаторите на имотите в обхвата на
охранителната зона са отразени в списък.
1.2. Предписания за опазване на:
1.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими за опазване на „Средновековна
крепост“, разположена в Софуларската махала,
гр. Ямбол, отразени в протокол от междуведомствена комисия от 13.01.2014 г. в изпълнение на
Заповед № РД-9К-3 от 10.01.2014 г. на министъра
на културата.
1.2.2. Tериторията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими за
опазване на „Средновековна крепост“, разположена в Софуларската махала, гр. Ямбол, отразени
в протокол от междуведомствена комисия от
13.01.2014 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-3
от 10.01.2014 г. на министъра на културата.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
публичния регистър по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
В. Рашидов
620
ЗАПОВЕД № РД-9Р-45
от 21 октомври 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора
на НИНКН с вх. № 33-00-415 от 9.09.2015 г.,
становище на Специализирания експертен съвет
по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 3 на прото-
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кол № 56 от 24.09.2015 г., назначен със Заповед
№ РД-9К-32 от 21.01.2015 г., изм. със Заповед
№ РД-09-173 от 24.03.2015 г. на министъра на
културата, нареждам:
1. Пр омен я м с т ат у т а на о б ек т „Р и мск а
крайпътна станция „Ад Путеа“ в м. Градище,
с. Рибен, община Долна Митрополия (ДВ, бр. 88
от 1965 г.), както следва:
1.1. „Крайпътна антична станция с кастел „Ад
Путеа“, с. Рибен, община Долна Митрополия,
област Плевен, с класификация на единична
археологическа недвижима културна ценност
и с категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Границите на недвижимата културна
ценност съвпадат с границите на поземлен имот
№ 000100 по КВС на землището на с. Рибен с
ЕК АТТЕ 62596, община Долна Митрополия,
област Плевен. Имотът е разположен на самостоятелно възвишение със стръмни склонове.
1.2.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, обх ваща позем лен имо т № 0 0 010 0
по КВС на землището на с. Рибен с ЕК АТТЕ
62596, община Долна Митрополия, област Плевен – публична държавна собственост, с площ
18,342 дка.
1.2.2. Предписания за опазване на територията на недвижимата културна ценност съгласно
предложение на НИНКН за режими за опазване
на „Крайпътна антична станция с кастел „Ад
Путеа“, с. Рибен, община Долна Митрополия,
област Плевен, във връзка с промяна на статута
на недвижимата културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният опис на границите на обекта по
т. 1.1, картният материал и предписанията за
опазване по т. 1.2.2 се съхраняват в Националния
документален архивен фонд на Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Достъпът до тях се осъществява чрез регистъра
по чл. 68 ЗКН към Националния институт за
недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
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За министър:
Б. Банов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-48
от 24 ноември 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора
на НИНКН с вх. № 33-00-148 от 11.04.2014 г.,
становище на Специализирания експертен съвет
по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 1 на протокол № 49 от 29.04.2014 г. и потвърдено в т. 9.23
на протокол № 50 от 16.09.2014 г., назначен със
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Заповед № РД-9К-150 от 1.11.2013 г., изм. със
Заповед № РД-9К-176 от 21.12.2013 г. и Заповед
№ РД-09-742 от 5.09.2014 г. на министъра на културата, писмо с вх. № 04-05-240 от 15.06.2015 г.
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството и писмо с вх. № 04-08-36
от 29.05.2015 г. на Министерството на околната
среда и водите нареждам:
1. Променям статута на архитектурно-строителна недвижима културна ценност на обект
„Римски град Димум“, гр. Белене, община Белене,
област Плевен (ДВ, бр. 88 от 1965 г.), както следва:
1.1. „Антична крепост Димум“, гр. Белене,
община Белене, област Плевен, с класификация
на групова археологическа недвижима културна
ценност и с категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – по южната граница на имоти с
№ 03366.602.1390 и 03366.602.1201 (ул. Пет ър
Манчев);
– от север – по северната граница на имоти
с № 03366.602.1389, 03366.602.34, 03366.602.71,
03366.602.37, 03366.602.38, 03366.602.39, 03366.602.40,
03366.602.41, по северната и източната граница
на имот с № 03366.602.42, по североизточната
граница на имот с № 03366.602.1201 (ул. Петър
Манчев), по част от източната граница на имот
с № 03366.602.46 и по северната граница на имот
с № 03366.602.45;
– от изток – по източната граница на имоти
с № 03366.602.45 и 03366.602.47, по част от източната граница на имот с № 03366.602.1390, по
източната граница на имот с № 03366.602.1391,
по северната и западната граница на имот с
№ 03366.602.48, по северната граница на имоти
с № 03366.602.49 и 03366.602.50 и по северната
и западната граница на имот с № 03366.602.51;
– от запад – по част от западната граница на
имот с № 03366.602.1201 (ул. Петър Манчев), по
южната граница на имот с № 03366.602.30, по южната и западната граница на имот с № 03366.602.28,
по западната и част от северната граница на имот
с № 03366.602.29, по западната граница на имоти с
№ 03366.602.32 и 03366.602.33, по част от западната
граница на имот с № 03366.602.34, по южната и
западната граница на имот с № 03366.602.1389.
1.2.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните в т. 1.2.1.1 граници на недвижимата
културна ценност, включва територията на поземлените имоти с ЕК АТТЕ 03366 в кадастрален
район 602 с № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 71, 1390, 1391 и 1201
(ул. Петър Манчев), с площ 52,1 дка.
1.2.1.3. Границите на охранителна зона І режим на недвижимата културна ценност съвпадат
с границите на имот с № 03366.602.43.
1.2.1.4. Териториалният обхват на охранителна
зона І режим на недвижимата културна ценност
включва поземлен имот с ЕК АТТЕ 03366 в кадастрален район 602 с № 43. Площта е 4 дка.
1.2.1.5. Граници на охранителна зона ІІ режим
на недвижимата културна ценност – Източна част:
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– от юг – по южната граница на имоти с
№ 03366.602.49, 03366.602.50 и 03366.602.51;
– от север – по северната граница на имот с
№ 03366.602.48;
– от изток – по източната граница на имоти
с № 03366.602.48 и 03366.602.49;
– от запад – по западната и северната граница
на имот с № 03366.602.51, по северната граница
на имоти с № 03366.602.49 и 03366.602.50 и по
западната граница на имот с № 03366.602.48.
1.2.1.6.   Териториалният обхват на охранителна зона ІІ режим на недвижимата културна
ценност – Източна част, включва територията на
поземлени имоти с ЕК АТТЕ 03366 в кадастрален
район 602 с № 48, 49, 50 и 51. Площта е 3,6 дка.
1.2.1.7.  Граници на охранителна зона ІІ режим
на недвижимата културна ценност – Западна част:
– от юг – по южната граница на имоти с
№ 03366.602.25 и 03366.602.23;
– от север – по северната граница на имоти
с № 03366.602.24, 03366.602.25, 03366.602.26 и
03366.602.27;
– от изток – по източната граница на имоти
с № 03366.602.25, 03366.602.26 и 03366.602.27;
– от запад – по западната граница на имоти
с № 03366.602.23 и 03366.602.24.
1.2.1.8.   Териториалният обхват на охранителна зона ІІ режим на недвижимата културна
ценност – Западна част, включва територията на
поземлени имоти с ЕК АТТЕ 03366 в кадастрален
район 602 с № 23, 24, 25, 26 и 27. Площта е 4,1 дка.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1.  Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на „Антична крепост Димум“,
гр. Белене, община Белене, област Плевен, във
връзка с промяна на статута на недвижимата
културна ценност.
1.2.2.2.  Tериторията на охранителната зона
на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
„Антична крепост Димум“, гр. Белене, община
Белене, област Плевен, във връзка с промяна
на статута на недвижимата културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1.1 и на границите
на охранителните му зони, картният материал
и предписанията за опазване по т. 1.2.2 се съхраняват в Националния документален архив на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез публичния регистър по чл. 68 ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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За министър:
Б. Петрунова
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-49
от 26 ноември 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора на
НИНКН с вх. № 33-00-415 от 9.09.2015 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 2 на протокол № 56 от
24.09.2015 г., назначен със Заповед № РД-9К-32
от 21.01.2015 г., изм. със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. на министъра на културата и писмо с
вх. № 04-05-412 от 6.11.2015 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
нареждам:
1. Променям статута на „народна старина“ на
обект „Абритско кале – развалини от стара римска
крепост“ (ДВ, бр. 180 от 1949 г.), както следва:
1.1. „Антична крепост Залдапа“, разположена
в м. Калето, землище на с. Добрин, община Крушари, област Добрич, с класификация на групова
археологическа недвижима културна ценност и
с категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – по южната граница на имот 007003
и по нейното продължение през имот 045003 до
пресичането с източната граница на имот 018001;
по източната, северната и западната граница на
имот 018001; по част от източната и югоизточната
граница на имот 000112; по южната граница на
имот 000112; по част от западната граница на
имот 000112 до пресичането с южната имотна
граница на имот 000046; по южната имотна граница на имот 000046;
– от север – по северната граница на имот
007003;
– от изток – по източната граница на имот
007003;
– от запад – по западната граница на имот
000046, по част от югозападната граница на имот
000112, по северната граница на имот 000112 и
по северозападната граница на имот 007003 до
затваряне на контура.
1.2.1.2. Териториалният обхват, описан в посочените в т. 1.2.1.1 граници на недвижимата
културна ценност, включва имоти, попадащи в
землището на с. Добрин с ЕКАТТЕ 21470, с номера 000046 (за исторически паметник), 007003
(пасище), 007064 (гори в земеделски земи), 000112
(общински път между с. Коритен и с. Абрит),
000114 (селскостопански, горски, ведомствен път) и
част от имот 045003 (пасище), с площ 850,344 дка.
1.2.1.3. Граници на охранителната зона на
недвижимата културна ценност – Първа част (в
землището на с. Абрит):
– от север – по северната граница на имот
053003, по северната граница на имот 053002,
по западната граница на недвижимата културна
ценност до затваряне на контура;
– от запад – по западната граница на имот
000108, по западната граница на имот на 000106,
по част от южната и западната граница на имот
000104, по западната граница на имот 000170, по
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западната граница на имот 000051 и по западната
граница на имот 053003.
1.2.1.4. Граници на охранителната зона на
недвижимата културна ценност – Втора част (в
землищата на с. Абрит и с. Добрин):
В землището на с. Абрит:
– от север – по северната граница на имот
038001 и по северната граница на имот 038002;
– от изток – по източната граница на имот
038002 и по южната граница на имот 000152 (път,
съвпадащ с граница на землище);
– от запад – по западната граница на имот
038001.
В землището на с. Добрин:
– от изток – по част от източната граница на
имот на 000184, по източната граница на имот
000185, по част от източната граница на имот
000184, по южната граница на имот 000184 до
югоизточния ъгъл на имот 007003, по източната
и северната граница на недвижимата културна
ценност до затваряне на контура.
1.2.1.5. Граници на охранителната зона на
недвижимата културна ценност – Трета част (в
землището на с. Добрин):
– от юг – по южните граници на имоти 018058,
018055, 018053, 018003, по правата, свързваща
югозападния ъгъл на имот 018003 с югоизточния
ъгъл на 019057, по южната граница на имоти
019057, 019030, 019029, 019028;
– от север – по северната граница на имот
019019 до пресичане с границата на имот 000046
(недвижимата културна ценност), по южната
граница на недвижимата културна ценност до
затваряне на контура;
– от изток – по източната и част от южната
граница на имот 018001, по източната граница
на имот 018058;
– от запад – по западната граница на имот
019028, по част от южната граница на имот 019053,
по южната граница на имот 019074, по западната
граница на имот 019074 и нейното продължение
през имот 019019 до пресичането със северната
граница на имот 019019.
1.2.1.6. Териториалният обхват с обща площ
1186,935 дка на охранителната зона на недвижимата културна ценност включва:
– имоти в землището на с. Абрит с ЕКАТТЕ
00031 с № 000108 (трайно насаждение), 000171
(широколистна гора), 000106 (трайно насаждение),
000104 (трайно насаждение), 000170 (широколистна
гора), 000051 (за хидромелиоративно съоръжение),
000167 (язовир), 053003 (за ловна база и стрелбище),
053002 (пасище), 038001 (пасище), 038002 (пасище);
– имоти в землището на с. Добрин с ЕКАТТЕ
21470 с № 000184 (широколистна гора), 000185
(широколистна гора), 018001 (нива), 018058 (нива),
018054 (нива), 018055 (нива), 018051 (нива), 018052
(нива), 018053 (нива), 018026 (нива), 018027 (нива),
018028 (нива), 018003 (нива), част от имот 000134
(полски път), част от имот 000079 (дървопроизводителна гора), част от имот 000113 (местен път),
019054 (полски път), 019057 (нива), 019056 (нива),
019008 (нива), 019055 (нива), 019030 (нива), 019029
(нива), 019053 (нива), 019028 (нива), 019074 (нива),
част от имот 019019 (полски път).
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Tериторията на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН
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за режими за опазване на „Антична крепост
Залдапа“, разположена в м. Калето, землище на
с. Добрин, община Крушари, област Добрич, във
връзка с промяна на статута на недвижимата
културна ценност.
1.2.2.2. Tериторията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
„Антична крепост Залдапа“, разположена в м. Калето, землище на с. Добрин, община Крушари,
област Добрич, във връзка с промяна на статута
на недвижимата културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1.1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.2.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-50
от 15 декември 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора на
НИНКН с вх. № 33-00-415 от 9.09.2015 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 5 на протокол № 56 от
24.09.2015 г., назначен със Заповед № РД-9К-32
от 21.01.2015 г., изм. със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. на министъра на културата и писмо с
вх. № 04-05-446 от 1.12.2015 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
нареждам:
1.  Променям статута на обект „Праисторическа селищна могила“ (РМС № 1711 от 1962 г.),
както следва:
1.1. „Праисторическа селищна могила с некропол“, разположена в м. Банята, землище на
с. Иваново, община Върбица, област Шумен, с
класификация на групова археологическа недвижима културна ценност и с категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – южната граница на имот 000127 (път);
– от север – северните граници на имоти 38 и
44 от масив 6 и на имот 14 от масив 7 и северната
граница на имот 000127 (път);
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– от изток – източната г раница на имот
000127 (път);
– от запад – западната граница на имоти 38,
39, 42 и 43 от масив 6.
1.2.1.2. Териториалният обхват, описан в посочените в т. 1.2.1.1 граници на недвижимата културна ценност, включва територията на имот 14
от масив 7 и част от имот 000127 (път) и имоти
38, 39, 42, 43 и 44 от масив 6 с ЕК АТТЕ 32113
от землището на с. Иваново, община Върбица,
с площ 32,662 дка.
1.2.1.3. Граници на охранителната зона на
недвижимата културна ценност:
– от юг – южната граница на имоти 4 и 5 от
масив 5;
– от север – северните граници на имоти 47,
37 от масив 6 и 000049 (път);
– от изток – източните г раници на имоти 000049 (път), 3, 10 и 4 от масив 5;
– от запад – западната граница на имот 5
от масив 5, оттам до точка А с координати
Х = 4672628.92 и Y = 9543018.85, до точка Б с
координати Х = 4672650.53 и Y = 9543032.00
(координатна система 1970 г.), деляща имот 9,
по западната граница на имот 3 от масив 5 и по
западните граници на имоти с номера 33, 56, 55,
54, 31, 48 и 47 от масив 6.
1.2.1.4. Териториалният обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност
включва имоти 3, 10, част от 9, 4 и 5, 47 и 48 и
част от 000049 (път) от масив 6 с площ 100,709 дка.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
режими за опазване на „Праисторическа селищна
могила с некропол“, разположена в м. Банята,
землище на с. Иваново, община Върбица, област
Шумен, във връзка с промяна на статута на недвижимата културна ценност.
1.2.2.2. Tериторията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
„Праисторическа селищна могила с некропол“,
разположена в м. Банята, землище на с. Иваново,
община Върбица, област Шумен, във връзка с
промяна на статута на недвижимата културна
ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1.1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал
и предписанията за опазване по т. 1.2.2 се съхраняват в Националния документален архив на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-51
от 15 декември 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора на
НИНКН с вх. № 33-00-415 от 9.09.2015 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 7 на протокол № 56 от
24.09.2015 г., назначен със Заповед № РД-9К-32
от 21.01.2015 г., изм. със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. на министъра на културата, и писмо с
вх. № 04-05-446 от 1.12.2015 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
нареждам:
1. Променям статута на: обект „Раннохристиянска базилика“, 2 км югоизточно, с класификация
на архитектурно-строителна недвижима културна
ценност от античността и средновековието и
с категория „местно значение“ (ДВ, бр. 16 от
1968 г.), обект „Раннохристиянска гробница“, 2
км югоизточно, с класификация на архитектурно-строителна недвижима културна ценност от
античността и средновековието и с категория
„местно значение“ (ДВ, бр. 16 от 1968 г.), обект
„Старобългарски укрепителен вал Табия“ с класификация на архитектурно-строителна недвижима
културна ценност от античността и средновековието и с категория „национално значение“ (ДВ,
бр. 16 от 1968 г.) и обект „Късноантична крепост“
(северно от р. Фандъклийска), на брега на морето, с класификация на архитектурно-строителна
недвижима културна ценност от античността и
средновековието (ДВ, бр. 66 от 1976 г.), както
следва:
1.1. Археологическ и комплекс „Късноантична крепост (квадрибург), раннохристиянска
базилика, раннохристиянска гробница и част от
старобългарски вал“, разположен в землището на
с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област
Варна, с класификация на групова археологическа недвижима културна ценност и с категория
„национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – по южната граница на имот № 002242
и от т. В до т. Г;
– от север – по северната граница на имот
№ 002242 и от т. А до т. Б;
– от изток – по западната граница на имот
№ 15013, от т. Б до т. Г;
– от запад – по западната граница на имот
№ 002242.
1.2.1.2. Териториа лни ят обх ват, описан в
посочените в т. 1.2.1.1 граници на недвижимата културна ценност, включва територията на
имоти с ЕКАТТЕ 83404, № 002242 („Археологически паметник на културата“) и част от имот
№ 15015 – „Общинска частна второстепенна
улица“ – несъществуваща (от север – от т. А с
координати: Х = 4658244.16, Y = 9639474.55, до
т. Б с координати: Х = 4658242.74, Y = 9639480.20;
от юг – от т. В с координати: Х = 4658156.71,
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Y = 9639502.22, до т. Г с координати: Х = 4658160.45,
Y = 9639506.93), с площ 5,835 дка.
1.2.1.3. Граници на I охранителна зона на
недвижимата културна ценност – обслужваща:
– от юг – по южната граница на имот № 002243;
– от север – по северната граница на имот
№ 002241;
– от изток – по източните граници на имоти
№ 002241 и № 002243;
– от запад – по западните граници на имоти
№ 002243 и № 002241.
1.2.1.4. Териториалният обхват на I охранителна
зона на недвижимата културна ценност – обслужваща, включва ЕКАТТЕ 83404, № 002241 и
№ 002243.
1.2.1.5. Граници на ІІ охранителна зона на
недвижимата културна ценност – „Късноантично
селище IV – VII в.“:
– от юг – по южната граница на имот  № 2271,
от т. 7 с координати: Х = 4657970.43, Y 9639533.11,
до т. 8 с координати: Х = 4657962.72, Y = 9639526.35,
и по южната граница на имот № 312 (полски път);
– о т с е в е р – о т т. 1 с ко о рд и н а т и:
Х = 4658240.39, Y = 9639372.29, през т. 2 с координати:
Х = 4658245.00, Y = 9639376.47, т. 3 с координати:
Х = 4658246.64, Y = 9639379.61, т. 4 с координати:
Х = 4658240.25, Y = 9639394.22, и оттам по източната и северната граница на асфалтов път с
№ 316, по северната граница на имот № 1510;
– о т и з т о к – п о и з т оч н и т е г р а н и ц и н а
имоти № 1515, № 15116, от т. 5 с координати:
Х = 4658025.04, Y = 9639532.13, до т. 6 с координати: Х = 4658018.55, Y = 9639537.87, по източната
граница на имот № 2271;
– от запад – по западната граница на имоти
№ 312 (полски път) и № 310 (полски път) до т. 1
на север.
1.2.1.6. Граници на ІІІ охранителна зона на
недвижимата културна ценност – „Охрана на
старобългарския вал и панорамата“ – oт юг,
север, изток и запад съвпадат с границите на
имот № 15013.
1.2.1.7. Териториалният обхват на ІІІ охранителна зона на недвижимата културна ценност – „Охрана на старобългарския вал и панорамата“,
включва имот с ЕКАТТЕ 83404, № 15013.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
режими за опазване на „Късноантична крепост
(квадрибург), раннохристиянска базилика, раннохристиянска гробница и част от старобългарски
вал“, разположена в землището на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, във
връзка с промяна на статута на недвижимата
културна ценност.
1.2.2.2. Tериторията на I охранителна зона на
недвижимата културна ценност – обслужваща,
съгласно предложение на НИНКН за режими за
опазване на „Късноантична крепост (квадрибург),
раннохристиянска базилика, раннохристиянска
гробница и част от старобългарски вал“, разположена в землището на с. Шкорпиловци, община
Долни чифлик, област Варна, във връзка с промяна
на статута на недвижимата културна ценност.
1.2.2.3. Tериторията на ІІ охранителна зона на
недвижимата културна ценност – „Късноантично
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селище IV – VII в.“, съгласно предложение на
НИНКН за режими за опазване на „Късноантична крепост (квадрибург), раннохристиянска
базилика, раннохристиянска гробница и част от
старобългарски вал“, разположена в землището
на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, във връзка с промяна на статута на
недвижимата културна ценност.
1.2.2.4. Tериторията на ІІІ охранителна зона
на недвижимата културна ценност – „Охрана на
старобългарския вал и панорамата“, съгласно
предложение на НИНКН за режими за опазване
на „Късноантична крепост (квадрибург), раннохристиянска базилика, раннохристиянска гробница и част от старобългарски вал“, разположена
в землището на с. Шкорпиловци, община Долни
чифлик, област Варна, във връзка с промяна на
статута на недвижимата културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1.1 и на границите
на охранителните му зони, картният материал
и предписанията за опазване по т. 1.2.2 се съхраняват в Националния документален архив на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-52
от 15 декември 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора на
НИНКН с вх. № 33-00-415 от 9.09.2015 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 8 на протокол № 56 от
24.09.2015 г., назначен със Заповед № РД-9К-32
от 21.01.2015 г., изм. със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. на министъра на културата, и писмо с
вх. № 04-05-446 от 1.12.2015 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
нареждам:
1. Променям категорията на обект „Късноантична и средновековна крепост – гр. Ахтопол“
(ДВ, бр. 35 от 1965 г.), както следва:
1.1. „Късноантична и средновековна крепост – гр. Ахтопол“, разположена в землището
на гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас,
с класификация на групова археологическа недвижима културна ценност и с категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
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1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – по южната граница на имот с идентификатор 501.100 и продължението до десетметровата изобата;
– от северозапад, север, изток и югоизток – границата следва очертанията на полуострова, като
върви по десетметровата изобата в акваторията
до пресичането си с границите на юг и запад;
– от запад – по западните граници на имоти
с идентификатори 501.100 и 501.96, по северните
граници на 501.96, 501.401, 501.98, по източната
граница на 501.98, по южната и източната граница
на 501.559 (улица) до пресичането с югоизточния
ъгъл на 501.704, по северната граница на 501.560
(улица) до пресичането с югозападния ъгъл на
501.543, по западната граница 501.543 до пресичането със североизточния ъгъл на 501.496 и оттук
до пресичането с десетметровата изобата.
1.2.1.2. Териториалният обхват, описан в посочените в т. 1.2.1.1 граници на недвижимата културна ценност, включва имоти с идентификатори
501.2, 501.3, 501.4, 501.5, 501.6, 501.7, 501.8, 501.9,
501.10, 501.11, 501.12, 501.13, 501.14, 501.15, 501.16,
501.17, 501.19, 501.20, 501.21, 501.22, 501.23, 501.24,
501.25, 501.26, 501.27, 501.28, 501.29, 501.30, 501.31,
501.32, 501.33, 501.34, 501.35, 501.36, 501.37, 501.38,
501.39, 501.40, 501.41, 501.42, 501.43, 501.44, 501.45,
501.46, 501.48, 501.49, 501.51, 501.52, 501.53, 501.54,
501.55, 501.57, 501.58, 501.59, 501.62, 501.63, 501.96,
501.98, 501.100, 501.101, 501.362, 501.396, 501.401,
501.479, 501.483, 501.497, 501.543, 501.544, 501.546,
част от 501.560, част от 501.569, част от 501.574,
501.576, 501.577, 501.578, 501.579, 501.580, 501.588,
501.589, 501.590, 501.599, 501.600, 501.636, 501.637,
501.682, 501.694, 501.695, 501.696, 501.699, 501.700,
501.701, 501.704, 501.705, част от 502.26, 502.106,
част от 502, ЕКАТТЕ 00878, с площ 127,055 дка.
1.2.1.3. Граници на охранителната зона на
недвижимата културна ценност – Северна част:
– от юг – по северните граници на имоти с
идентификатори 501.541 (улица) и 501.542 (улица);
– от север – северните граници на имоти 47,
37 от масив 6 и 000049 (път);
– от изток – източната граница съвпада със
западната и южната граница на недвижимата
културна ценност и оттам следва западната граница на имот с идентификатор 501.700 (улица)
до югоизточния ъгъл на 501.328;
– от запад и север – от югозападния ъгъл
на имот с идентификатор 501.279, по източната
граница на 501.530 (улица) до северозападния
ъгъл на 501.124, по част от северната граница на
501.124, по западната граница на 501.126, оттам
до югозападния ъгъл на 501.658, по западната
граница на 501.658, оттам до югозападния ъгъл
на 501.112, по западната и северната граница на
501.112, по северозападната граница на 501.564
(улица), оттам до северозападния ъгъл на 501.133,
оттам по северозападната граница на 501.133, по
западната и северната граница на 501.496.
1.2.1.4. Граници на охранителната зона на
недвижимата културна ценност – Южна част:
– от юг – по част от северната граница на
имот с идентификатор 502.109 (улица);
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– от север – по част от южната граница на
имот с идентификатор 502.26 до североизточния
ъгъл на 502.111;
– от изток – по югозападната и югоизточната граница на 502.106, по източната граница на
502.114 (улица).
1.2.1.5. Териториалният обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност
включва имоти с идентификатори 501.64, 501.65,
501.67, 501.68, 501.69, 501.70, 501.71, 501.72, 501.73,
501.74, 501.75, 501.76, 501.77, 501.78, 501.79, 501.80,
501.81, 501.82, 501.84, 501.85, 501.86, 501.87, 501.88,
501.89, 501.90, 501.91, 501.92, 501.93, 501.94, 501.95,
501.97, 501.99, 501.102, 501.103, 501.104, 501.105,
501.106, 501.107, 501.108, 501.109, 501.110, 501.111,
501.112, 501.113, 501.114, 501.115, 501.118, 501.119,
501.120, 501.121, 501.122, 501.123, 501.124, 501.126,
501.127, 501.128, 501.129, 501.130, 501.131, 501.132,
501.133, 501.134, 501.135, 501.136, 501.137, 501.138,
501.267, 501.279, 501.303, 501.304, 501.305, 501.306,
501.307, 501.308, 501.309, 501.310, 501.311, 501.312,
501.313, 501.314, 501.315, 501.317, 501.318, 501.319,
501.320, 501.321, 501.322, 501.323, 501.324, 501.327,
501.328, 501.329, 501.330, 501.331, 501.332, 501.333,
501.336, 501.480, 501.484, 501.496, част от 501.535,
501.547, 501.548, 501.549, част от 501.551, 501.552,
501.553, 501.554, 501.555, част от 501.558, 501.559,
част от 501.560, 501.561, 501.563, 501.564, част от
501.569, 501.648, 501.649, 501.658, 501.662, 501.663,
501.664, 501.665, 501.676, 501.677, 502.50, 502.51,
502.52, 502.53, 502.54, 502.55, 502.56, 502.110, 502.111,
502.113, 502.114, 502.139, 502.140, 502.141, 502.142,
ЕКАТТЕ 00878, с площ 82,319 дка.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
режими за опазване на „Късноантична и средновековна крепост – гр. Ахтопол“, разположена
в землището на гр. Ахтопол, община Царево,
област Бургас, във връзка с промяна на статута
на недвижимата културна ценност.
1.2.2.2. Tериторията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
„Късноантична и средновековна крепост – гр.
Ахтопол“, разположена в землището на гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас, във връзка
с промяна на статута на недвижимата културна
ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1.1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал
и предписанията за опазване по т. 1.2.2 се съхраняват в Националния документален архив на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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Б. Банов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1845
от 15 декември 2015 г.
Във връзка с постъпило заявление с рег.
№ 94-Р-197 от 18.11.2015 г. от Ралица Цанкова
Костадинова с искане за заличаване на същата от
утвърдения от министъра на правосъдието списък
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон, поради
възникване на несъвместимост за едновременно
изпълнение функциите на синдик и заемането на
длъжността „съдия в окръжен съд“ и на основание
чл. 25, ал. 4 ЗА във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 5
ЗСВ и чл. 5, ал. 7 УПМП нареждам:
Изменям Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г.
на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 44 от
2014 г.), като заличавам Ралица Цанкова Костадинова със специалност „юрист“ и адрес: гр. Варна, ул. Драгоман 25, ет. 3, офис 11, вписана под
№ 46 от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от
6.02.2006 г. и допълнен със Заповед № ЛС-04-462
от 5.06.2007 г. списък на лицата, които могат да
бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност по Търговския закон.
В останалата си част Заповед № ЛС-И-545 от
14.05.2014 г. на министъра на правосъдието остава
непроменена.
Заповедта да бъде публикувана и на електронната страница на Министерството на правосъдието и
съобщена писмено на Ралица Цанкова Костадинова.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването є по реда на АПК.
Министър:
Хр. Иванов
602

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-86
от 1 февруари 2016 г.
На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане нареждам:
Утвърждавам списък на общини с безработица
със или над 25 на сто по-висока от средната за
страната за 2015 г.
Заповедта да се публикува и на интернет страницата на Министерството на финансите.
Контролът върху изпълнението на заповедта
се възлага на директора на дирекция „Данъчна
политика“.
Министър:
Вл. Горанов
Списък на общините с равнище на безработица
със или над 25 на сто по-високо от средното за
страната за 2015 г.
№ по
Равнище на
Област/община
ред
безработица
I.

Благоевград

1.

Белица

58,53

2.

Гърмен

16,39

БРОЙ 10
№ по
ред

Област/община

3.

Кресна

4.
5.
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безработица
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16,09

7.

Оряхово

30,10

Разлог

13,67

8.

Роман

30,54

Сатовча

15,07

9.

Хайредин

71,11

6.

Симитли

18,14

VII.

Добрич

7.

Струмяни

29,32

1.

Генерал Тошево

27,33

8.

Хаджидимово

17,60

2.

Добрич – селска

14,40

47,60

9.

Якоруда

II.

Бургас

3.

Крушари

39,60

4.

Тервел

22,11

Шабла

16,34

1.

Руен

18,98

5.

2.

Средец

23,55

VIII.

3.

Сунгурларе

21,25

1.

Ардино

Кърджали
25,25

III.

Варна

2.

Джебел

26,83

1.

Аврен

19,43

3.

Кирково

24,20

2.

Ветрино

21,38

4.

Крумовград

16,49

3.

Вълчи дол

33,95

5.

Момчилград

13,64

4.

Долни чифлик

18,19

6.

Черноочене

15,71

5.

Дългопол

34,31

IX.

Кюстендил

6.

Провадия

18,54

1.

Бобошево

13,05

2.

Кюстендил

13,13

3.

Невестино

20,40

7.

Суворово

IV.

Велико Търново

12,93

1.

Елена

21,42

4.

Сапарева баня

14,02

2.

Златарица

38,10

5.

Трекляно

22,78

3.

Павликени

12,88

X.

Ловеч

4.

Полски Тръмбеш

26,54

1.

Летница

27,57

5.

Стражица

29,90

2.

Луковит

34,90

18,98

6.

Сухиндол

V.

Видин

3.

Тетевен

23,90

4.

Угърчин

52,21
42,64

1.

Белоградчик

34,50

5.

Ябланица

2.

Бойница

26,22

XI.

Монтана

3.

Брегово

36,27

1.

Берковица

4.

Видин

14,34

2.

Бойчиновци

40,94

5.

Грамада

45,47

3.

Брусарци

38,44

6.

Димово

64,28

4.

Вълчедръм

52,13

7.

Кула

28,21

5.

Вършец

28,55

8.

Макреш

42,92

6.

Георги Дамяново

23,77

16,74

9.

Ново село

25,49

7.

Лом

18,48

10.

Ружинци

74,88

8.

Медковец

47,50

11.

Чупрене

52,55

VI.

Враца

9.

Чипровци

31,66

10.

Якимово

67,71

Пазарджик

1.

Борован

67,25

XII.

2.

Бяла Слатина

40,36

1.

Батак

18,69

3.

Козлодуй

16,88

2.

Белово

14,05

4.

Криводол

44,47

3.

Брацигово

18,23

5.

Мездра

12,88

4.

Велинград

34,21

6.

Мизия

29,61

5.

Лесичово

28,88
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XVIII. Силистра

6.

Ракитово

26,77

7.

Септември

18,35

1.

Алфатар

25,35

8.

Сърница

33,42

2.
3.

Главиница
Дулово

37,77
23,15

4.

Кайнарджа

37,51

XIII.

Перник

1.

Брезник

16,18

2.

Земен

18,06

5.

Ситово

25,26

Тутракан

14,69

3.

Ковачевци

33,43

6.

4.

Трън

43,41

XIX.

Сливен

1.

Котел

38,19

2.

Сливен

14,63

3.

Твърдица

34,30

XIV.

Плевен

1.

Белене

13,58

2.

Гулянци

41,32

3.

Долна Митрополия

22,71

4.

Долни Дъбник

23,51

5.

Искър

41,48

6.

Кнежа

23,32

7.

Левски

19,88

8.

Никопол

39,53

9.

Пордим

22,23

10.

Червен бряг

27,75

XV.

Пловдив

1.

Брезово

22,88

2.

Карлово

14,26

XX.

Смолян

1.

Баните

26,55

2.

Борино

24,98

3.

Девин

24,17

4.

Доспат

18,92

5.

Златоград

16,73

6.

Мадан

25,51

7.

Неделино

28,90

8.

Рудозем

20,39

XXI.

София

1.

Годеч

15,19

2.

Долна баня

44,47

3.

Кричим

22,80

4.

Перущица

15,54

5.

Първомай

17,32

6.

Раковски

14,71

XXII.

7.

Садово

25,13

8.

Стамболийски

14,73

1.

Братя Даскалови

45,05

2.

Гурково

31,02

9.

Съединение

14,40

3.

Мъглиж

30,74

10.

Хисаря

12,82

4.

Николаево

67,73

XVI.

Разград

5.

Опан

16,89

6.

Павел баня

14,88

7.

Чирпан

19,77

3.

Ихтиман

23,08

4.

Правец

21,80

5.

Самоков

20,58

Стара Загора

1.

Завет

24,29

2.

Исперих

18,32

3.

Кубрат

21,10

4.

Лозница

24,70

1.

Антоново

43,69

5.

Самуил

36,38

2.

Омуртаг

28,24

6.

Цар Калоян

21,98

3.

Опака

32,82

4.

Попово

15,96

XVII.

Русе

XXIII. Търговище

1.

Борово

36,42

2.

Бяла

18,32

1.

Ивайловград

24,37

3.

Ветово

37,40

2.

Любимец

14,64

4.

Две могили

21,91

3.

Маджарово

21,12

Минерални бани

16,28

Симеоновград

23,79

XXIV. Хасково

5.

Сливо поле

16,64

4.

6.

Ценово

30,40

5.

БРОЙ 10
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6.

Стамболово

7.

Тополовград

21,68

8.

Харманли

16,29

XXV.

18,27

Шумен

1.

Велики Преслав

14,35

2.

Венец

60,95

3.

Върбица

40,31

4.

Каолиново

60,06

5.

Каспичан

23,91

6.

Никола Козлево

61,26

7.

Нови пазар

20,46

8.

Смядово

14,46

9.

Хитрино

37,24

XXVI. Ямбол
1.

Болярово

23,73

2.

Елхово

18,13

3.

Стралджа

32,62

4.

Тунджа

18,31
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 960
от 30 ноември 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката и на нейната администрация и
Решение на комисията по т. 42 съгласно протокол № 43 от 29.10.2015 г. във връзка с чл. 88,
ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и
чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс и нотификация от система R APEX, валидирана под
№ А12/0963/12 за лазерна показалка, която не
е класифицирана съгласно стандарт EN 608251:2007, тъй като върху етикета е посочено, че
е клас III съгласно американските разпоредби,
а съгласно действащия европейски стандарт
класът е 3B, както и поради установена висока
излъчвана мощност, стоката съдържа сериозен
риск от трайно увреждане на очите на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на лазерна

ВЕСТНИК
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показалка с форма на химикал, цвят – черен,
с един бутон за включване на лазерния лъч,
със залепен етикет със следната информация:
AVOID EXPOSURE LASER, LIGHT IS EMITED
FROM THIS APERTURE, LASER R ADIATION,
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE, MAX output
<100 mW, Wavelength 405 nm+-10, class III laser
product, made in China, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
Мотиви:
Лазерната показалка отговаря по описание
на стоката в нотификацията, поради което не
съответства на БДС EN 60825-1:2008 (EN 608251:2007) „Безопасност на лазерни съоръжения.
Час т 1: К ласифи к а ц и я на с ъор ъжен и я та и
изисквания“ и представлява сериозен риск за
здравето и безопасността на потребителите от
трайно увреждане на очите.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на
стоки на пазара с несъответствие със стандарт
БДС EN 60825-1:2008 (EN 60825-1:2007), което
несъответствие би могло да доведе до риск от
увреждане на очите на потребителите.
4. Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
5. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
670
ЗАПОВЕД № 961
от 30 ноември 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
и коном и к ата и на ней ната а д м и н ис т ра ц и я
и Решен ие н а ком иси я т а по т. 42 с ъгл ас но п р о т око л № 43 о т 29.10.2 015 г., ч л. 9 2 ,
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ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1,
т. 2 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на лазерна
показалка с един бутон за включване, опакована в кутия с 11 допълнителни накрайници и
три батерии, с предупреждения, инструкции за
употреба и надписи върху кутията на английски
език: Key chain laser, made in China, с надписи
върху лазерната показалка: avoid exposure, DZ,
laser radiation is emitteo, laser diode, Class II A
laser product, wavelength: 630-680 nm, output <1
mw, като стока, представляваща сериозен риск
и опасност за здравето на потребителите, без да
е маркирана и придружена с предупреждения
на български език, свързани с безопасността за
прилагане на лазерната показалка съгласно изискванията на БДС EN 60825-1:2008 „Безопасност
на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация
на съоръженията и изисквания“.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
Мотиви:
Лазерната показалка съдържа риск от увреждане на зрението по отношение на директното
попадане на лъча в очите или на неговото огледално отражение поради това, че липсват ясно
формулирани и лесноразбираеми предупредителни текстове на български език за възможните
рискове, свързани с употребата, и маркировка
за клас II лазерни продукти съгласно параграф
5 от БДС EN 60825-1:2008 „Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на
съоръженията и изисквания“.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на
стоки на пазара с несъответствие със стандарт
БДС EN 60825-1:2008 (EN 60825-1:2007), което
несъответствие би могло да доведе до риск от
увреждане на очите на потребителите.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
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Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
671

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 11
от 15 януари 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 411 от
25.06.2015 г. на Столични я общинск и съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 29.02.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
ателие за услуги (помещение), София, ж.к. Зона
Б-19, бл. 11 – 12, вх. Б, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 62 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.02.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАПИ, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
697
РЕШЕНИЕ № 14
от 15 януари 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 248 от

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

28.04.2014 г. и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 10.03.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
УПИ I – „За административна сграда“, кв. 58,
м. Лагера, ул. Звездел 1 – 7, ул. Брегово 4, София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 331 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 33 100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.03.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАПИ, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
698
РЕШЕНИЕ № 17
от 15 януари 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 224 от
23.04.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 8.03.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
поземлен имот с идентификатор 07106.1433.688
в УПИ III, кв. 12а, м. НПЗ – Искър-север – I
част, бул. Искърско шосе, София, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“.
2. Начална тръжна цена – 400 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 40 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
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депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.03.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
699
РЕШЕНИЕ № 18
от 15 януари 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 248 от
28.04.2014 г. и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 14.03.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
УПИ I – „За складова дейност“, кв. 57, м. Лагера,
ул. Звездел 2 – 10, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 209 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 20 900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.03.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
700
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РЕШЕНИЕ № 20
от 15 януари 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 69 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация и
инвестиции реши:
1. На 2.03.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на обект: поземлен имот
с пл. № 30 (бивш ПИ с пл. № 18), кв. 227, София,
бул. Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. Царибродска), обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД,
на територията на район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 494 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 49 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.02.2016 г. вкл. в приемното време на
СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАПИ,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
701
РЕШЕНИЕ № 21
от 15 януари 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 225 от 23.04.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация и
инвестиции реши:
1. На 9.03.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за помещение – самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.4082.6187.1.138, София, ж.к. Младост 1, бл. 1А, вх. 1, ет. 1, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 91 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие –   9100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
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BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.03.2016 г. вкл. в приемното време на
СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАПИ,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
702

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 47
от 21 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка с
вх. № ОС-01-1850 от 25.11.2015 г. от Сашка Въчкова – за кмет на община Банско съгласно Заповед
№ 09-15-516 от 18.11.2015 г., Общинският съвет – гр.
Банско, одобрява проект за ПУП – ПР за трасе за
корекция на р. Десилица, гр. Добринище, община
Банско.
Председател:
Вл. Колчагов
609
РЕШЕНИЕ № 48
от 21 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка с
вх. № ОС-01-1851 от 25.11.2015 г. от Сашка Въчкова – за кмет на община Банско съгласно Заповед
№ 09-15-516 от 18.11.2015 г., Общинският съвет – гр.
Банско, одобрява проект за ПУП – ПП за трасе за
корекция на р. Десилица, гр. Добринище, община
Банско.
Председател:
Вл. Колчагов
610
РЕШЕНИЕ № 49
от 21 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка с вх.
№ ОС-01-1852 от 25.11.2015 г. от Сашка Въчкова – за
кмет на община Банско съгласно Заповед № 09-15516 от 18.11.2015 г., Общинският съвет – гр. Банско,
одобрява проект за ПУП – ПП за трасета на довеждащи водопроводи от нова ОШ1-V=10 куб. м
в ПИ 02676.191.1663 по КК на гр. Банско до същ.
НР „Св. Иван“ – V=350 куб. м в ПИ 02676.182.77 и
до същ. НР за висока зона – V=1700 куб. м в ПИ
02676.23.5 по КК на гр. Банско.
Председател:
Вл. Колчагов
611
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РЕШЕНИЕ № 50
от 21 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка с
вх. № ОС-01-1853 от 25.11.2015 г. от Сашка Въчкова – за кмет на община Банско съгласно Заповед
№ 09-15-516 от 18.11.2015 г., Общинският съвет –
гр. Банско, одобрява проект за ПУП – ПП за трасе
на кабелна линия ел. н.н. и слаботокова линия
от същ. трафопост към същ. НР за висока зона –
V=1700 куб. м в ПИ 02676.23.5 по КК на гр. Банско до проектна хлораторна станция към НИР
600 куб. м в ПИ 02676.28.50 по КК на гр. Банско.
Председател:
Вл. Колчагов
612
РЕШЕНИЕ № 51
от 21 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
с вх. № ОС-01-1854 от 25.11.2015 г. от Сашка
Въчкова – за кмет на община Банско съгласно
Заповед № 09-15-516 от 18.11.2015 г., Общинският
съвет – гр. Банско, одобрява проект за ПУП – ПР
за кв. 213 по плана на гр. Банско за изменение на
дворищна регулация на вътрешнорегулационни
линии по имотни граници и изменение на улично-регулационните линии между о.т. 809, о.т. 814,
о.т. 796, о.т. 797 и о.т. 798.
Председател:
Вл. Колчагов
613
РЕШЕНИЕ № 53
от 21 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка с
вх. № ОС-01-1856 от 25.11.2015 г. от Сашка Въчкова – за кмет на община Банско съгласно Заповед
№ 09-15-516 от 18.11.2015 г., Общинският съвет – гр.
Банско, одобрява проект за ПУП – ПР на УПИ
XV-829, УПИ XVI-830 и УПИ XVIII-835, кв. 169,
по плана на гр. Банско за изменение на регулационни линии по имотни граници.
Председател:
Вл. Колчагов
614

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-16-7706-3
от 7 януари 2016 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на селищно образувание местност Акчелар, землище гр. Варна, община Варна, област Варна, в
частта относно новообразувани имоти и регистри
към тях, както следва:
В изпълнение на Решение № 18 от 7.01.2009 г.
по адм.д. № 588/2007 г. на Административния
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съд – Варна, и Решение № 11818 от 12.10.2009 г.
по адм.д. № 4648/2009 г. на Върховния административен съд на Република България:
В ПКП към ПНИ на СО м. Акчелар, землище гр. Варна, община Варна, област Варна, се
извършват следните промени:
Заличава се имот № 15 (стар) с вписан собственик Никола Цонков Цонков, като се образуват:
ПИ № 364 (стар) с площ 1166 кв. м и като
собственик се вписват наследниците на Велчо
Стефанов Попов с Решение № 820 от 18.09.2001 г.
на ОСЗГ – Варна.
ПИ № 365 (стар) с площ 19 087 кв. м и като
собственик се вписва Никола Цонков Цонков
(вписан като собственик на заличения имот № 15
(стар) по ПКП.
В ПНИ на СО м. Акчелар, землище гр. Варна, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
За НИ № 1049 с площ 518 кв. м, вид територия – урбанизирана (населени места), начин
на трайно ползване на имота – индивидуално
застрояване, в регистъра се заличава вписаният
като собственик „неидентифициран собственик“
и се вписват наследниците на Велчо Стефанов
Попов с документ за собственост Решение № 820
от 18.09.2001 г. на ОСЗГ – Варна. Достъп до имота се осъществява чрез имот № 1003 с начин на
трайно ползване улица.
За НИ № 96 с площ 937 кв. м в регистъра
не се променя вписаният като собственик Анка
Лефтерова Янева с документ за собственост други
2782/14.03.1999 г.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на собствениците.
ІІ. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на местност Боровец – север, землище кв. Галата,
община Варна, област Варна, като една част от
имотите по този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2
ПЗРЗСПЗЗ в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
20.08.2013 г. Решение № 3644 от 21.07.2013 г. по
гр.д. № 18740/2012 г. на Варненския районен съд:
За НИ № 1138 с площ 1057,25 кв. м по ПНИ
на местност Боровец-север, кв. Галата, община
Варна, в регистъра се заличава вписаната като
собственик Мина Александрова Вълчева с н.а.
№ 115 от 9.04.2004 г., т. ХХ, р. 6372, д. 4556, и като
собственик се вписва Иван Боянов Кръстанов с н.а.
№ 136, том ХLV, дело № 9918, вх. рег. № 17046 от
9.09.2010 г. на Службата по вписванията – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Боровецюг, землище кв. Галата, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
22.04.2004 г. решение от 30.03.2004 г. по адм.д.
№ 909/2003 г. на Варненския окръжен съд:
В ПНИ на СО м. Боровец-юг, землище кв. Галата, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
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За НИ № 1633 (КР 404) с площ 701,50 кв. м в
регистъра се заличава „неидентифициран собственик“ и като собственик се вписва Илия Добрев
Матев с н.а. № 40 от 20.06.1975 г., т. ХІХ, д. 5900
за 500 кв. м.
ІV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, в
частта относно новообразувани имоти и регистри
към тях, както следва:
1. В изп ъ л нен ие на Решен ие № 5308 о т
11.04.2012 г. по адм. дело № 2144/2011 г. на Върховния административен съд на Република България:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
НИ № 4252 става с площ 1307,41 кв. м, записан
в регистъра на наследници Иван Адамов Янков,
като се вписва документ за собственост Решение
№ 1066 от 25.02.2004 г. на Общинската служба по
земеделие и гори – Варна.
НИ № 2892 става с площ 427,29 кв. м, записан
в регистъра на наследници Иван Адамов Янков,
като се вписва документ за собственост Решение
№ 1066 от 25.02.2004 г. на Общинската служба по
земеделие и гори – Варна.
Нов о о б р а з у в а с е и мо т № 4 82 0 с п лощ
1619,62 кв. м и в регистъра като съсобственици
се вписват:
наследниците на Георги Панайотов Кълчиклиев –
за 99 кв. м ид.ч.;
наследниците на Иван Адамов Янков – за
1521 кв. м ид.ч., с документ за собственост Решение
№ 1066 от 25.02.2004 г. на Общинската служба по
земеделие и гори – Варна.
НИ № 155 става с площ 600 кв. м, без да се
променят вписаните в регистъра като собственици:
Василка Илиева Петрова с н.а. № 118/28.08.1994 г.,
т. ХХІ, д. 9878, за 150 кв. м ид.ч. и Росица Матеева
Петрова с н.а. № 118/28.08.1994 г., т. ХХІ, д. 9878,
за 450 кв. м ид.ч.
НИ № 156 става с площ 600,07 кв. м, без да се
променя вписаният в регистъра като собственик
Митко Василев Димитров с документ за собственост други № 898/27.01.1994 г.
НИ № 157 става с площ 599,97 кв. м, без да се
променя вписаният в регистъра като собственик
Радостин Георгиев Радушев с н.а. № 69/31.08.1994 г.,
т. ХХХV, д. 12976.
НИ № 158 става с площ 600,01 кв. м, без да се
променя вписаният в регистъра като собственик
Николай Петров Рашайков с н.а. № 189/13.10.2003 г.,
т. LІV, р. 17201, д. 12363.
НИ № 159 става с площ 600,07 кв. м, без да се
променя вписаният в регистъра като собственик
Иван Димитров Чернев с документ за собственост
други (оценителен протокол) № 1229/8.03.1994 г.
НИ № 160 става с площ 599,95 кв. м, без да се
променя вписаният в регистъра като собственик Георги Димитров Чивгънов с документ за собственост
други (оценителен протокол) № 1219/8.03.1994 г.
НИ № 161 става с площ 600 кв. м, без да се
променя вписаният в регистъра като собственик
Кирил Михайлов Киров с документ за собственост
други № 1554/12.03.1994 г.
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НИ № 163 става с площ 600,02 кв. м и в регистъра като собственици се вписват:
наследниците на Иван Адамов Янков – за
570 кв. м ид.ч., с документ за собстеност съдебно
решение № 295 от 8.09.2011 г., т. 7, р. 19916, д. 2588
и решение № 1066 от 25.02.2004 г. на Общинската
служба по земеделие и гори – Варна;
Огнян Христов Огнянов – за 30 кв. м ид.ч., с
документ за собственост н.а. № 7 от 13.07.1995 г.,
т. ХХІІІ, д. 7002, поправен с н.а. за поправка № 101,
том VIII, дело № 6635/1996 г.
НИ № 164 става с площ 600,08 кв. м, без да се
променя вписаният в регистъра като собственик
Стоян Иванов Славков с документ за собственост
други (оценителен протокол) № 536/17.12.1993 г.
НИ № 167 става с площ 600,04 кв. м, без да се
променя вписаният в регистъра като собственик
Янка Тодорова Русинова с документ за собственост
други (оценителен протокол) № 784/17.01.1994 г.
НИ № 168 става с площ 600,03 кв. м, без да се
променя вписаният в регистъра като собственик
Неделчо Колев Гроздев с н.а. № 154/11.08.1994 г.,
т. 32, д. 11947.
НИ № 169 става с площ 600,01 кв. м, без да
се променят вписаните в регистъра като собственици: Ангелина Костова Филипова с н.а.
№ 117/24.09.2004 г., т. LХХ, р. 20927, д. 15901, за
400 кв. м ид.ч., и Господин Димитров Филипов с
н.а. № 117/24.09.2004 г., т. LХХ, р. 20927, д. 15901,
за 200 кв. м ид.ч.
НИ № 170 става с площ 599,97 кв. м. В регистъра
не се променя вписания като собственик Юлиян
Костадинов Чакъров, н.а. № 101/7.04.1995 г., т. 11,
д. 3604.
НИ № 171 става с площ 600,01 кв. м. В регистъра не се променя вписаният като собственик
Митко Цанков Михайлов, н.а. № 184/14.04.1994 г.,
т. 11, д. 5747.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на собствениците.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
2.02.2010 г. решение № 37 от 8.01.2010 г. по адм.д.
№ 2750/2008 г. на Административния съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община
Варна, се извършват следните промени:
НИ № 1163 (КР 517) става с площ 600 кв. м и
се заличават вписаните като съсобственици: „наследници на Тодор Димитров Попончев за 23 кв. м
ид.ч., наследници на Добра Стоянова Славова
за 23 кв. м ид.ч., наследници на Ради Димитров
Попончев за 143 кв. м ид.ч. и Община Варна за
18 кв. м ид.ч.“ и като собственици се записват:
„Лилия Стоянова Друмева за 300 кв. м ид.ч. с н.а.
№ 68, т. ХІ, р. 4146, д. 2517 от 5.04.2001 г. и Петър
Стоянов Обретенов за 300 кв. м ид.ч. с н.а. № 68,
т. ХІ, р. 4146, д. 2517 от 5.04.2001 г.“
НИ № 4096 става с площ 1159 кв. м за наследници на Ради Димитров Попончев с решение
№ 107 от 8.09.1993 г. на ПК – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на собствениците.
3. В изпълнение на влязло в законна сила на
8.05.2009 г. съдебно решение № 615 от 13.04.2009 г.
по адм.д. № 2530/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, общи-
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на Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
Заличава се НИ 4559.
Новообразува се имот № 4972 с площ 780 кв. м и
в регистъра като собственик се вписва Деан Нейков
Димитров с н.а. № 180, том IV, вх. рег. № 6285,
дело № 779 от 12.11.2001 г., вписан в Службата по
вписванията с акт № 146, том XLIV, дело № 9996,
вх. рег. № 15073 от 12.11.2001 г.
Новообразува се имот № 4973 с площ 1148 кв. м
и в регистъра като собственик се вписват наследниците на Фурсани Георгиева Георгиева с решение
№ 254 от 12.08.1994 г. на Поземлена комисия – Варна, по заявление вх. № 40076.
Увеличава се площта на пътна отсечка № 9503.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
4. В изпълнение на влязло в законна сила на
9.11.2009 г. решение № 109 от 30.01.2009 г. по адм.д.
№ 2832/2008 г. на Административния съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
Новообразуван имот № 215 става с площ
832 кв. м и в регистъра като собственик се вписва
Сава Иванов Ханджиев с нотариален акт № 96,
том ХII, дело № 5995/18.04.1994 г. за 600 кв. м
ид. части.
Новообразуван имот № 214 става с площ
979 кв. м и в регистъра като собственик се вписва Пешо Георгиев Генчев с оценителен протокол
№ 2162 от 13.06.1994 г. за 600 кв. м ид. части.
Имот № 10135.2116.24 с площ 4056 кв. м по кадастралната карта на гр. Варна, записан на Иван
Йорданов Жеков с решение № 191 от 12.11.2007 г.
на Общинската служба по земеделие и гори – Варна, по заявление 40925, става с площ 4039 кв. м.
Имот № 10135.2116.25 с площ 317 кв. м по кадастралната карта без вписани данни за собственик
на имота става с площ 277 кв. м.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
5. В изпълнение на влязло в законна сила на
24.09.2009 г. съдебно решение № 1449 от 12.08.2009 г.
по адм.д. № 2726/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
За новообразуван имот № 2412 с площ 1004 кв. м
в регистъра се заличават вписаните като собственици „наследници Страти Куртев Адамов“ и като
собственици се вписват „наследниците на Панайот
Костадинов Панайотов“ с нотариален акт № 88,
т. ХII, дело № 4026/5.11.1965 г.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
V. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на местност Свети Никола –  стр. граници по
§ 4, ал. 3 ПЗРЗСПЗЗ, землище гр. Варна, община
Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
13.03.2008 г. решение № 181 от 14.02.2008 г. по адм.д.
№ 61/2008 г. на Административния съд – Варна:
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За НИ № 154 с площ 1393 кв. м по ПНИ на
местност Свети Никола – строителни граници,
землище гр. Варна, област Варна, в регистъра като
собственик се вписва Светлана Иванова Дюлгерова с н.а. № 134, том Х, дело № 4299/5.09.1984 г.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
VІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Сотира,
землище гр. Варна, община Варна, област Варна, в
частта относно новообразувани имоти и регистри
към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
10.04.2008 г. съдебно решение № 377 от 19.03.2008 г.
по адм.д. № 2084/2007 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Сотира, землище гр. Варна,
община Варна, област Варна, се извършват следните промени:
За НИ № 124 с площ 4125 кв. м в регистъра се
извършват следните промени:
заличава се вписаният като съсобственик
Милко Стефанов Христов за ¼ ид.ч. с документ
за собственост н.а. № 24/1965 г., т. ХVI и се вписва Милка Стефанова Семова за 1,000 дка с н.а.
№ 24/24.12.1965 г., том ХVI, дело № 5346;
не се променя вписаните като съсобственик
наследници Стефан Тодоров Семов без вписан
документ за собственост;
заличава се вписаният като съсобственик
Тодор Семов за ¼ ид.ч. без вписан документ за
собственост и като собственик се вписва Тодор
Стефанов Семов за 1,000 дка с н.а. № 25/24.12.1965 г.,
том ХVI, дело № 5346.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
VІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Траката, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
11.05.2009 г. решение № 533 от 25.07.2008 г. по
адм.д. № 714/2006 г. на Варненския окръжен съд:
В ПНИ на СО м. Траката, землище кв. Виница,
община Варна, се извършват следните промени:
Променя се местоположението и границите
на НИ № 414 с площ 600 кв. м, в регистъра не
се променя вписаният като собственик Димитър
Колев Куртев с документ за собственост н.а. № 39,
том І, дело 107 от 11.01.1994 г.
НИ № 416 става с площ 624 кв. м, в регистъра
не се променя вписаният като собственик Димитър Петров Пешев с документ за собственост
н.а. № 191/14.06.1994 г., том ХІХ, дело 9152, за
600 кв. м ид.ч.
НИ № 6069 става с площ 2991 кв. м за наследници на Костадин Панайотов Стоянов с решение
№ 488 от 7.04.1998 г. на ПК – Варна.
НИ № 6171 става с площ 370 кв. м за наследници
на Стефан Манолов Тодоров за 216 кв. м ид.ч. с
решение ПК и за Община Варна за 154 кв. м ид.ч.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на собствениците.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
13.06.2009 г. решение № 336 от 15.05.2009 г. по
адм.д. № 817/2006 г. на Варненския окръжен съд:
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В ПКП към ПНИ на СО м. Траката, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се
извършват следните промени:
Границата между имоти № 3808 (стар) и № 3809
(стар) се изменя така, че да съвпада със съществуващата граница между имоти № 2115 и № 2116
по ПНИ, без да се променят площите на двата
стари имота.
В ПНИ на СО м. Траката, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
Заличава се НИ № 2115 и се новообразуват
следните имоти:
НИ № 6971 с площ 501,38 кв. м и в регистъра
като собственици се вписват наследниците на Яни
Янев Апостолов с решение № 882 от 16.05.2002 г.
на Поземлена комисия – Варна.
НИ № 6972 с площ 600,07 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва Васил Петров Минков
с н.а. № 115, том III, от 30.03.1966 г.
НИ № 6973 с площ 40 кв. м, със собственик
Община Варна, с НТП – местни пътища.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на собствениците.
3. В изпълнение на влязло в законна сила на
10.05.2010 г. решение № 481 от 7.07.2009 г. по адм.д.
№ 724/2006 г. на Варненския окръжен съд:
В първоначално одобрения ПНИ на СО м. Траката, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
НИ № 1856 става с площ 750 кв. м, без да се
променя вписаният в регистъра като собственик
Тодорка Илиева Мънгова с н.а. № 139, т. 13, д. 4226.
НИ № 1857 става с площ 750 кв. м, в регистъра
се заличава вписаният като собственик Сотир
Илиев Илиев без вписан документ за собственост
и като собственик се вписва Любомир Димитров
Иванов с н.а. № 15, том ІІ, рег. № 5005, дело 203,
от 12.07.2002 г., вписан в Службата по вписванията – Варна, с акт № 51, том ХХІVІІІ, дело № 6249,
вх. рег. № 9182 от 12.07.2002 г.
НИ № 6925 с площ 533 кв. м за наследниците
на Димитър Йорданов Христов с решение № 578
от 7.01.1999 г. на Поземлената комисия – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния
съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
566

ОБЩИНА ЕЛХОВО
РЕШЕНИЕ № 23/3/11
от 23 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129 ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елхово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасета
на уличен водопровод, водопроводно отклонение
и електропровод 20 kV за захранване на поземлен
имот с идентификатор 43459.45.20 по кадастралната
карта на с. Лесово, община Елхово.
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Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Н. Тончев
615

ОБЩИНА ИХТИМАН
РЕШЕНИЕ № 36
от 29 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 8, ал. 1 ЗОС, чл. 21 ЗОЗЗ и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Ихтиман, реши:
1. Одобрява проект за ПУП – ПП за обект
„Външно ел. захранване на Сезонна вилна сграда
в ПИ-8, м. Домуздома, с. Боерица, община Ихтиман“ SAP № IB-32-13-14121, подобект: „Кабелна
линия 20 kV“.
2. Възлага на кмета на община Ихтиман да
издаде заповед за право на преминаване през
засегнатите имоти – общинска собственост.
Председател:
Н. Начев
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ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
РЕШЕНИЕ № 22
от 17 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Костенец, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
план за регулация – „Актуализация и изменение
на регулационния план на курортен комплекс
„Вили Костенец“, община Костенец, Софийска
област.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Костенец до
Административния съд – София област.
Председател:
П. Чолаков
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ОБЩИНА ОПАКА
РЕШЕНИЕ № 23
от 21 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Опака, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план – окончателен проект за трасе на
електронносъобщителна мрежа за обект: „Оптична кабелна линия на „Кабелнет“ – ООД, с. Люблен – гр. Опака – с. Горско Абланово – шахта
в ПИ25 в землището на с. Горско Абланово
и отклонения до Радиорелейна станция в ПИ
№ 153030 в землището на гр. Опака, с. Голямо
Градище – шахта в ПИ 008007 в землището на
с. Голямо Градище, с. Крепча – с. Гърчиново,
община Опака, област Търговище“.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания чрез Община
Опака до Административния съд – Търговище.
Председател:
Г. Ашимов
703

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 24
от 22 декември 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, представени съгласувателни
писма и становища от специализираните контролни
органи, експлоатационни дружества, заинтересувани централни и териториални администрации
Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план (ПП) за обект: „Трасета на електропровод и водопровод, захранващи поземлен
имот 55302.1.500 в местността Алабалица – землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище“,
съгласно приетата графична и текстова част на
документацията, неразделна част от решението.
Трасетата преминават през следните имоти
според приложения регистър:
имот с идентификатор 55302.1.27 – транспортна
територия – местен път;
имот с идентификатор 55302.1.389 – земеделска
земя – нива.
Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2, стая 212,
и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Решението може да бъде оспорвано в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация – Панагюрище,
пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
Хр. Калоянов
672
РЕШЕНИЕ № 25
от 22 декември 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, представени съгласувателни
писма и становища от специализираните контролни
органи, експлоатационни дружества, заинтересувани централни и териториални администрации
Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план (ПП) за обект: „Трасета на електропровод и водопровод, захранващи поземлен
имот 55302.448.350 в местността Мрамор – землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище“,
съгласно приетата графична и текстова част на
документацията, неразделна част от решението.
Трасетата преминават през следните имоти
съгласно приложения регистър:
имот с идентификатор 55302.78.355 – земеделска
територия – пасище;
имот с идентификатор 55302.448.350 – земеделска територия – нива;
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имот с идентификатор 55302.448.18 – земеделска
територия – нива;
имот с идентификатор 55302.448.16 – земеделска
територия – полски път;
имот с идентификатор 55302.78.506 – транспортна територия – за селскостопански, горски,
ведомствен път.
Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2, стая 212,
и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Решението може да бъде оспорвано в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация – Панагюрище,
пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
Хр. Калоянов
673

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 49
от 21 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасе на външно ел. захранване до имот 059002,
м. Бунаро, землище с. Марикостиново, с трасе,
преминаващо през имоти: 000300 – полски път,
000736 – път IV клас, 000741 – местен път – общинска собственост, 000600 – урбанизирана територия, с. Марикостиново, 000738 – жп линия,
ПИ с идентификатор 47189.301.7 – жп линия,
държавна собственост – землище на с. Марикостиново, и сервитути съгласно регистри на
засегнатите имоти, заверени от ОС „Земеделие“
и СГКК – Благоевград.
2. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план)
за трасе на външен водопровод до имот 059002,
м. Бунаро, землище с. Марикостиново, с трасе,
преминаващо през имоти: 000300 – полски път,
имот 000741 – местен път – общинска собственост, землище на с. Марикостиново, и сервитути
съгласно регистър на засегнатите имоти, заверен
от ОС „Земеделие“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Г. Динев
688

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 41
от 22 декември 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
ПР – изменение на улична регулация на ул. Св.
св. Кирил и Методий в частта от о.т. 177 до
пресичане с ул. Рила, между кв. 5, кв. 6, кв. 14
и кв. 15 по плана на гр. Разлог, община Разлог, и
обособяване на нова улична регулация от о.т. 177
до о.т. 179а по плана на гр. Разлог, община Разлог,
с възложител Община Разлог. Планът е изложен
в стая № 306 на общината.
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На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване пред А дминистративния
съд – Благоевград. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – гр. Разлог, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
М. Копанарова-Тасева
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ОБЩИНА СЛИВНИЦА
РЕШЕНИЕ № 21
от 23 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Сливница, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУ П) – план за застрояване за НПИ
№ 045031 в м. Шабаново поле в землището на
гр. Сливница за обект: „Административни, търговски, обслужващи, складови, производствени
сгради и инженерни съоръжения“, в предимно
производствена зона (Пп) със следните параметри на имота:
– площ – 1750 кв. м;
– достъп до път IV клас на Община Сливница.
Устройствената зона съгласно чл. 2 от Наредба
№ 03/7 за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони е определена като „Предимно производствена зона“ (Пп), като се определя основно
застрояване:
– застрояването е с малка височина – ет. 1 – 3;
– височината на сградите е максимално Н – 10 м;
– начинът на застрояване е свободен.
Показателите за застрояване са следните:
– минималното озеленяване за имотите е 20 %;
– максималната плътност на застрояването е 80 %;
– Кинт. е максимално – 2,5.
Председател:
М. Павлов
689
РЕШЕНИЕ № 33
от 23 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Сливница, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУ П) – план за застрояване за НПИ
№ 039 027, к ат о с а о бра зу ва н и нови и мо т и
№ 0 39 0 3 0 , № 0 39 0 31 , № 0 39 0 32 , № 0 39 0 33,
№ 039034, № 039035, № 039036 в м. Брод по
КВС в землището на с. Гълъбовци, община
Сливница, и транспортен достъп.
Съобразно характера и устройството на застрояване жилищната територия да се предвиди
да е с разновидност на устройствена жилищна
зона по чл. 16, т. 1 от Наредба № 03/7 за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони, да се
определи като жилищна зона с преобладаващо
застрояване с малка височина (Жм).
Съгласно чл. 18 ЗУТ е предвидено конкретно
предназначение и допустими дейности на имотите за обект „Къщи за гости“.
Председател:
М. Павлов
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ОБЩИНА С. КИРКОВО,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 24
от 21 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Кирково, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация
за улици с ос.т. 1-2-3 и ос.т. 2-4 и план за регулация за урегулирани поземлени имоти І, ІІ и
ІІІ от кв. 2 и І, ІІ и ІІІ от кв. 3 по плана (частична регулация) на с. Горно Могиляне, община
Кирково, област Кърджали, като:
С изменението на плана уличните регулации
се изместват по съществуващи на място асфалтови трасета и поради тежки теренни условия
се намалява ширината им от 6 м на 5 м:
За улица с ос.т. 1-2-3 между квартали 1, 2 и
3 се заличава осова точка 3 и се образува нова
улица с ос.т. 1-5-2-11, като уличната регулационна
линия, тангираща с УПИ І от кв. 3, се измества
по съществуваща на място масивна ограда и се
обособява уширение за паркиране, а за участъка
от ос.т. 5-2-11 шираната е 5 м.
За улица с ос.т. 2-4 между квартали 2 и 3
се заличава ос.т. 4 и се образува нова улица
с ос.т. 5-6-7-8-9-10 с ширина 5 м, като в края
на улицата при ос.т. 9-10 от западната страна
на платното пред лицето на УПИ ІІІ, кв. 3, е
предвидено уширение за паркиране.
Изменението на уличните регулации води до
изменение на плана за регулация за квартали
1, 2 и 3, като:
Регулационните линии на УПИ към улиците
се изместват по новообразуваните улични регулации, а вътрешните регулационни линии се
поставят в съответствие със съществуващите
граници на поземлените имоти. Номерата на
новообразуваните урегулирани поземлени имоти
(УПИ) се запазват: І, ІІ и ІІІ от кв. 2 и І, ІІ и ІІІ
от кв. 3 по плана на (ЧР) на с. Горно Могиляне.
За УПИ І от кв. 1 не се променят границите.
Проектът се одобрява съгласно нанесените
изменения със зелен и кафяв цвят линии, щрихи
и надписи.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ същото може да
бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред
съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот чрез кмета на
община с. Кирково.
Председател:
С. Рамадан
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РЕШЕНИЕ № 25
от 21 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Кирково, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация за
улици с ос.т. 8-10-16-17-26-27-29-31-45 (ул. Ален
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мак) между квартали 2, 3, 4, 5, 18 и 6, ос.т. 11-10
между квартали 3 и 4, ос.т. 18-17 между квартали
5 и 18 и ос.т. 25-27 между квартали 6 и 18 по
плана на с. Подкова, община Кирково, област
Кърджали, като:
С изменението на плана уличните регулации
се изместват по съществуващи на място асфалтови трасета и имотни граници към улични
регулации, като се намалява ширината им:
За ул и ца с о с.т. 8 -10 -16 -17-26 -27-29 -31- 45
(ул. Ален мак) между квартали 2, 4, 5, 18 и 6
се заличават осови точки 8, 10, 16, 17, 26, 27 и
29 и се образува нова улица с ос.т. 88-89-90-9192-93-94-95-31-45, като ширината є от 10 м става
на 6 м от ос.т. 88-89-90 до 91; 7 м от ос.т. 91-92
до 93 и 10 м от ос.т. 93-94-95-31-45.
За участъка от улица с ос.т. 11-10 между квартали 3 и 4 улицата става с ос.т. 11-89, ширината
є от 7 м става на 6 м.
За участъка от ос.т. 18-17 между квартали 5
и 18 улицата става с ос.т. 18-91, ширината є от
6 м става на 5 м.
За участъка от ос.т. 25-27 между квартали 6
и 18 улицата става с ос.т. 25-94, ширината є от
6 м става на 7 м.
Изменението на уличните регулации води до
изменение на плана за регулация за квартали 2,
3, 4, 5, 18 и 6, като площта от стеснените участъци на улиците се придава към урегулираните
поземлени имоти, засегнати от изменението.
Проектът се одобрява съгласно нанесените
изменения със зелен и кафяв цвят линии, щрихи
и надписи.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ същото може да
бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред
съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот чрез кмета на
община Кирково.
Председател:
С. Рамадан
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ОБЩИНА С. СТАМБОЛОВО,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 25
от 21 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и докладната записка от кмета на общината Общинският съвет – с. Стамболово, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ, парцеларен план за
водоснабдяване и електрозахранване, В и К
схема и ел. схема за ПИ 065003 – землището на
с. Долно Черковище, община Стамболово, област
Хасково, предвид инвестиционните намерения за
изграждане на обект „Къща за селски туризъм“.
Възложители: Самуил Митков Пеев, Хасково, ул. Видин 15, и Евгени Господинов Колев,
Хасково, ул. Драгоман 37.
Председател:
М. Мандаджъ
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46. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с Решение
№ 118 от 26.11.2015 г. на Управителния съвет на
БНБ, обявява основен лихвен процент (проста
годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано от
1 февруари 2016 г.
862
47а. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район
на Окръжния съд – Бургас, и Административния
съд – Бургас, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистически експертизи“
1.1. „Криминалистически експертизи на писмени доказателства“
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Калин Желязков Георгиев – образование –
полувисше, специалност среден техник по слабите токове, свидетелство от Висша школа на
МВР – всички видове криминалистически експертизи, графолог.
Николай Стефчев Ризов – образование – висше, специалност – ЗТЧ, професионална квалификация – съдебни криминалистически експертизи,
графолог.
Стоян Иванов Желев – образование – висше,
специалност – право, квалификация – юрист,
експерт-криминалист.
Христо Борисов Дрянков – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Щерю Костадинов Николов – образование –
висше, специалност – екперт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
1.2. Трасологични експертизи
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Калин Желязков Георгиев – образование – полувисше, специалност среден техник по слабите токове, свидетелство от Висша школа на
МВР – всички видове криминалистически експертизи, графолог.
Стоян Иванов Желев – образование – висше,
специалност – право, квалификация – юрист,
експерт-криминалист.
Христо Борисов Дрянков – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графи-
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чески експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Щерю Костадинов Николов – образование –
висше, спец иа лност – експер т-к римина лист,
квалификация – инженер-химик.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Калин Желязков Георгиев – образование – полувисше, специалност среден техник по слабите токове, свидетелство от Висша школа на
МВР – всички видове криминалистически експертизи, графолог.
Стоян Иванов Желев – образование – висше,
специалност – право, квалификация – юрист,
експерт-криминалист.
Христо Борисов Дрянков – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Щерю Костадинов Николов – образование –
висше, спец иа лност – експер т-к римина лист,
квалификация – инженер-химик.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Калин Желязков Георгиев – образование –
полувисше, специалност среден техник по слабите токове, свидетелство от Висша школа на
МВР – всички видове криминалистически експертизи, графолог.
Стоян Иванов Желев – образование – висше,
специалност – право, квалификация – юрист,
експерт-криминалист.
Христо Борисов Дрянков – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог,
балистика.
Щерю Костадинов Николов – образование –
висше, спец иа лност – експер т-к римина лист,
квалификация – инженер-химик.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Галина Милева – съдебен лекар.
Косьо Янков – съдебен лекар.
Параско Георгиев Парасков – образование –
висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Васил Димитров Йовков – образование – висше, специалност – стоматолог.
Галина Милева – съдебен лекар.
Косьо Янков – съдебен лекар.
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Параско Георгиев Парасков – образование –
висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов – образование – висше,
специалност – молекулярна биология и микробиология, квалификация – установяване на родителски произход и експертиза за идентификация на
човек, при която се налага използване на ДНК
(генетичен) анализ.
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик,
диплома за кандидат на биологичните науки.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов – образование – висше,
специалност – молекулярна биология и микробиология, квалификация – установяване на родителски произход и експертиза за идентификация на
човек, при която се налага използване на ДНК
(генетичен) анализ.
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик,
диплома за кандидат на биологичните науки.
Н и кола й Ги н чев Тюфек ч иев – обра зование – висше, специалност – биохимия и микробиология, квалификация биохимик, микробиолог
със специализация вирусология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Галина Милева – съдебен лекар.
Косьо Янков – съдебен лекар.
Параско Георгиев Парасков – образование –
висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Галина Милева – съдебен лекар.
Косьо Янков – съдебен лекар.
Параско Георгиев Парасков – образование –
висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
3. Клас „Съдебна експертиза на психическото
състояние“
3.1. Съдебна психиатрична експертиза
Андрей Стоянов Стоянов – образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, правоспособност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт, удостоверение за квалификация – съдебно-психиатрична експертиза.
Анелия Дянкова Стоева – ОДПЗС, ординатор.
Антоанета Любенова Главанова – ОДПЗС,
началник-отделение.
Веселин Динчев Палазов – ОДПЗС, началник-отделение.
Вла дими р Янак иев Грън чаров – ОДПЗС,
ординатор.
Галена Петкова Влъчкова – образование – висше, специалност – медицина, квалификация – лекар, свидетелство за призната специалност – специалист по психиатрия, удостоверение за следдипломна квалификация – съдебно-психиатрична
експертиза, съдебна психиатрия.
Георги Михайлов Гребенаров – ОДПЗ, ординатор.
Десислава Ангелова Симеонова – образование – висше, специалност – психология, квали-
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фикация – психолог, педагогика на девиантното
поведение, квалификация – педагог, експерт по
девиантното поведение, специализация – работа
с криминално проявени деца и младежи, работа
с деца и младежи с дезадантивно поведение,
сертификат за обучение – личен опит, базови
терапевтични умения, право да консултира под
супервизия, сертификат за обучителен модул
„Личен опит в конгнитивно-поведенческата
психотерапия“, сертификат – Минесотски многофакторен личностен въпросник и Минесотски
многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши.
Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, началникотделение.
Дияна Марчева Чакърова – ОДПЗС, ординатор.
Жана Димитрова Сидова – ОДПЗС, началник-отделение.
Лорис Бердж Сайян – съдебно-психиатрични
експертизи.
Надя Кирова Желязкова – ОДПЗС, ординатор.
Петя Тодорова Ганчева – ОДЗПЗС, ординатор.
Роза л ина Георг иева Ма келова – ОДПЗС,
ординатор.
Румяна Бонева Куцарова – ОДПЗС, ординатор.
Соня Тодорова Нейчева – ОДПЗС, ординатор.
Теодор Иванов Сариев – ОДПЗС, ординатор.
Теодора Георгиева Мешова – ОДПЗС, ординатор.
Тодорка Стаматова Павлова – ОДПЗС, ординатор.
Фредерик Лорис Сайян – ОДПЗС, ординатор.
3.2. Съдебно-психологическа експертиза
А дриана Богомилова Рангелова – образование – висше, специалност – консултативна
психология, консултиране при проблеми в детско-юношеска възраст, професионална квалификация – психолог-консултант.
Александър Милчев Цолчовски – образование – висше, специалност – психология, приложна психология, квалификация магистър по
психология, психолог, сертификат – обучение по
„Спешна психологическа помощ при критични
(стресови ситуации)“, удостоверение за модулно
интерактивно обучение „Работа с деца и семейства в риск“, сертификат за обучение „Полинаркомании – медико-социални аспекти, скрининг,
ранни интервенции“, сертификат – „Техники за
скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение“.
Валентина Митрева Недева-Белчева – образование – висше, специалност – психология,
квалификация – психолог, специализация – клинична и консултативна психология, свидетелство
за призната специалност, степен – магистър,
специалист по клинична психология.
Величка Бъчварова – специалност психолог.
Галина Христова Петкова – образование – висше, специалност – приложна психология, професионална квалификация – психолог, образование – висше, специалност – маркетинг и мениджмънт, професионална квалификация – икономист.
Даниела Йорданова Бинева – образоние – висше, специалност – психология, професионална
квалификация – психолог, специалност – социална психология, професионална квалификация – социален педагог.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1   

Деспина Христова Кондева – образование –
висше, специалност – психология, професионална
квалификация – психолог, специалност – преду чилищна и начална педагогика, професионална квалификация – педагог, детски учител,
п рофесиона л на к ва л ифи ка ц и я – спец иа л ис т
със специализация по психология и развитието
и консултиране в детско-юношеска възраст,
допълнителна квалификация – психоаналитик
във формиране към Асоциация „Българско психоаналитично пространство“.
Димит ринка Маринчева Жел язкова – образование – висше, специалност – психология,
социална психология, професионална квалификация – психолог (социален психолог), удостоверение за обучение по медиация, сертификат за
обучение за работа с Рейтинг скала за оценка на
детското развитие Developmental Profile 3, сертификат за обучение за работа с Рейтинг скала за
оценка на ADHD Conners 3, сертификат за обучение за работа с Тестова батерия за оценка на
дислексия на развитието DDE – 2, допълнителна
квалификация – медиатор към Министерството
на правосъдието.
Здравка Велизарова Тодорова – образование – висше, степен магистър, специалност – приложна психология, професионална квалификация – психолог.
Кета Русева Апостолова – образование – висше, специалност – психология, професионална
квалификация – психолог, образование – висше, специалност – предучилищна педагогика,
квалификация – детски учител, специализация –
изобразително и конструктивно творчество, удостоверение за дългосрочен тематичен курс – Трансакционен анализ, ІІ модул.
Надежда Димитрова Пантелеева-Димитрова –
образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, професионална
квалификация – здравно образование, удостоверение за обучение – Превенция на насилието
над деца в училищна възраст, удостоверение за
обучение – Алгоритъм за индивидуален подход
в психологическото консултиране, удостоверение
за курс на обучение – Специфика в провеждането
на кризисна интервенция при деца в училищна
възраст, удостоверение за проведен курс – Организация на консултантската дейност. Краткосрочно психологическо консултиране. Консултиране
при психотравмени събития. Консултиране при
поведенчески проблеми, удостоверение за следдипломно обучение за педагогически съветници по
направление „Техники в училищното и семейното
консултиране“, сертификат – Програма „Базови
умения за медиация при решаване на конфликти“,
удостоверение за обучение на превенция трафика
на жени чрез подкрепа на професионалната реализация по проект „Регионална инициатива за
овластяване на жени“, сертификат за обучение по
програма „Работа в екип и мрежа“, сертификат
за обучение в когнитивно-поведенческа терапия,
право да прилага метода на супервизия.
Росица Станкова Казакова – образование –
висше, специалност – психология, квалификация –
психолог, учител-логопед, удостоверение от фондация „Областен ромски съюз“, Бургас, за предоставяне на безвъзмеден труд в полза на целеви
групи на фондацията и на самия екип, удосто-
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верение от ОДЗ „Брезичка“ – Бургас – старши
учител-логопед.
Росица Янева Янева – образование – висше,
специалност – педагогика и предучилищна психология, преподавател и организатор – методист
предучилищно възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция на деца в
училищна възраст, превенция на насилието над
деца в училищна възраст, организация на консултантската дейност, краткосрочно психологическо
консултиране, консултиране при психотравмени
събития, консултиране при поведенчески проблеми, социална психология и психология на
общуването.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – образование – висше, специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация
по клинична и консултативна психология, учител
по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образование
и културата, удостоверение за професионална
квалификация професия – сътрудник социални
дейности, специалност – социална работа за деца
и семейства в риск.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Десислава Ангелова Симеонова – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, педагогика на девиантното
поведение, квалификация – педагог, експерт по
девиантното поведение, специализация – работа
с криминално проявени деца и младежи, работа
с деца и младежи с дезадантивно поведение,
сертификат за обучение – личен опит, базови
терапевтични умения, право да консултира под
супервизия, сертификат за обучителен модул
„Личен опит в конгнитивно-поведенческата
психотерапия“, сертификат – Минесотски многофакторен личностен въпросник и Минесотски
многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – специалност – психология, квалификация – дипломиран
психолог със специализация по клинична и консултативна психология, учител по психология,
етика и логика, специализация – психология
на развитието, образование и културата, удостоверение за п рофесиона лна к ва лификаци я
професия – сътрудник социални дейности, специалност – социална работа за деца и семейства
в риск.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Андрей Стоянов Стоянов – образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, правоспособност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт, удостоверение за квалификация – съдебно-психиатрична експертиза.
Анелия Дянкова Стоева – ОДПЗ, ординатор.
А н тоанета Любенова Главанова – ОДПЗ,
началник-отделение.
Валентина Митрева Недева-Белчева – образование – висше, специалност – психология,
квалификация – психолог, специализация – клинична и консултативна психология, свидетелство
за призната специалност, степен – магистър,
специалист по клинична психология.
Веселин Динчев Палазов – ОДПЗ, началникотделение.
Вла дими р Янак иев Грън чаров – ОДПЗС,
ординатор.
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Галена Петкова Влъчкова – образование – висше, специалност – медицина, квалификация – лекар, свидетелство за призната специалност – специалист по психиатрия, удостоверение за следдипломна квалификация – съдебно-психиатрична
експертиза, съдебна психиатрия.
Георги Михайлов Гребенаров – ОДПЗ, ординатор.
Десислава Ангелова Симеонова – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, педагогика на девиантното
поведение, квалификация – педагог, експерт по
девиантното поведение, специализация – работа
с криминално проявени деца и младежи, работа
с деца и младежи с дезадантивно поведение,
сертификат за обучение – личен опит, базови
терапевтични умения, право да консултира под
супервизия, сертификат за обучителен модул
„Личен опит в конгнитивно-поведенческата
психотерапия“, сертификат – Минесотски многофакторен личностен въпросник и Минесотски
многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши.
Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, началникотделение.
Дияна Марчева Чакърова – ОДПЗС, ординатор.
Жана Димитрова Сидова – ОДПЗС, началник-отделение.
Лорис Бердж Сайян – съдебно-психиатрични
експертизи.
Надя Кирова Желязкова – ОДПЗС, ординатор.
Петя Тодорова Ганчева – ОДЗПЗС, ординатор.
Роза лина Георг иева Макелова – ОДПЗС,
ординатор.
Росица Янева Янева – образование – висше,
специалност – педагогика и предучилищна психология, преподавател и организатор – методист
предучилищно възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция на деца в
училищна възраст, превенция на насилието над
деца в училищна възраст, организация на консултантската дейност, краткосрочно психологическо
консултиране, консултиране при психотравмени
събития, консултиране при поведенчески проблеми, социална психология и психология на
общуването.
Румяна Бонева Куцарова – ОДПЗС, ординатор.
Соня Тодорова Нейчева – ОДПЗС, ординатор.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – образование – висше, специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация
по клинична и консултативна психология, учител
по психология, етика и логика, специализация –
психология на развитието, образование и културата, удостоверение за професионална квалификаци я п рофеси я – сът рудник социа лни
дейности, специалност – социална работа за деца
и семейства в риск.
Теодор Иванов Сариев – ОДПЗС, ординатор.
Теодора Георгиева Мешова – ОДПЗС, ординатор.
Тодорка Стаматова Павлова – ОДПЗС, ординатор.
Фредерик Лорис Сайян – ОДПЗС, ординатор.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Александър Михайлов Агов – образование –
висше, специалност – международна икономика,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
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Ангел Кънчев Ангелов – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител, сертификат
за професиона лна к ва лификаци я – първоначално обучени по защита на класифицираната
информация, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
сертификат по МСС, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти.
Ангел Тодоров Тодоров – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист.
Анелия Георгиева Узунова – образование –
висше, специалност – икономика и управление на
строителството, квалификация – икономист по
строителството, специалност – финанси, квалификация – магистър по икономика, допълнителна
квалификация – корабен агент и спедитор.
Ани Иванова Бъчварова – образование – висше, специалност – организация на производството и управление на промишленото производство,
к ва лификац и я – икономист, организатор на
промишленото производство.
Анка Кръстева Желязкова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика, счетоводство и контрол в нефинансови предприятия.
Антония Димитрова Борисова – образован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол – магистър по икономика, квалификация – магистър-агроном.
Атанаска Николаева Кож у харова – образование – висше, специалност – счетоводство,
финанси и контрол.
Банко Димитров Димитров – образование –
висше, специалност – статистика и иконометрия,
квалификация – икономист-статистик, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, оценител
на инвестиционни проекти.
Биляна Михайлова Бояджиева – образование – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър
по туризъм, съдебно-икономически, банкови и
оценителски експертизи, консултант, медиатор.
Божидар Цветанов Павлов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
к ва л ифи к а ц и я – д и п лом и ра н и коном ис т по
счетоводната и финансово-контролна дейност,
к ва лификаци я – п ублична админист раци я и
европейска интеграция.
Бърза Костадинова Кехайова – образование –
висше, специалност промишлено и гражданско с т рои т елс т во – т ех нолог и я, к ва л ифи к ац и я – с т рои т елен и н женер по п ром и ш лено
и гра ж данско ст роителство, длъж ност – ръководител проекти инвестиционен конт рол,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка
на съответствието на инвестиционни проекти и
упражняване на строителен надзор, вписана в
регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща
независим строителен надзор в проектирането,
строителството, както и технически контрол за
сгради, квалификация – счетоводство на малко
и средно предприятие, експерт инвеститорски
контрол, специалист по актуване на СМР, удостоверение от „Проектантска организация“ – ЕАД,
Бургас, за извършване дейност за разработки на
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инвестиционни проекти по части „Строителна
технология“ и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи мероприятията за безопасни и
здравословни условия на труд в строителството.
Ваня Георгиева Петрова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността.
Васил Иванов Караманов – образование – висше, специалист ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
достъп до ниво на класифицирана информация
до ниво „Строго секретно“.
Вергиния Живкова Калчева – образование –
висше, специалност – икономист, счетоводител
по счетоводната отчетност.
Весела Неделчева Щерева – образование – висше, специалност – международни икономически
отношения.
Веселина Тодорова Гроздева – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на търговията, квалификация – дипломиран икономист по търговията, свидетелство за специализация и правоспособност – счетоводство на
предприятието.
Вячислав Христов Чанков – образование – висше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател, профил „Социално дело“, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически
експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, експерт-оценител на цели предприятия,
дялове и акции от капитала им.
Виктория Стоянова Петкова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Вяра Добрева Добрева – образование – висше,
специалност ИОМТС, квалификация – икономист
по ИОМТС, професионална квалификация – счетоводен експерт – вещо лице, сертификат по МСС.
Галина Асенова Костадинова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител, педагогически профил.
Генко Иванов Генов – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Георги Петров Дочев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Гергана Господинова Балева – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, финанси, квалификация – икономист-счетоводител,
години, к ва лификаци я – съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице.
Гергана Добрева Петкова-Градева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специализация – организация и технология
на счетоводството във финансовите предприятия,
професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за професионална квалификация за подготовка, разработка и управление
на проекти, финансирани от ЕС.
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Гергана Жекова Божилова – образование –
висше, специалност – финанси, банково дело,
професионална квалификация – икономист.
Гергана Иванова Славова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол – икономист по счетоводната и финансово-контролната
дейност, квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
Гинка Коева Колева – образование – висше,
специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт на предприятието, професионална квалификация – магистър
по стопанско управление, специалност – индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, сертификат
за изготвяне на ГФО в лечебните заведения,
сертификат – специфични моменти и проблеми
при счетоводното отчитане в здравеопазването,
специализиран, счетоводен и складов софтуер.
Гинка Стоянова Радуйчева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика.
Гроздан Иванов Ихчиев – образование – висше, инженер-икономист по индустриален мениджмънт, квалификация – счетоводство и контрол.
Даниел Йорданова Хаджиатанасов – образование – висше, специалност – международни
икономически отношения, квалификация – икономист, международник, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, сертификат
за експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, сертификат за експерт
на машини и съоръжения, активи, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект.
Даниела Кирчева Димова-Кожухарова – образование – висше, магистър по икономика – счетоводство и контрол.
Дафин Михалев Терзиев – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист регионалист-стратег,
сертификат за оценител на земеделски земи,
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Деница Братоева Копринарова – образование – висше, специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт
на предприятието, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, специалност – финанси, специализация – банково
дело, професионална квалификация – икономист,
специалност – публична администрация, квалификация – магистър по публична администрация.
Десислава Енева Будакова – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на търговията, квалификация – икономист по
търговия.
Детелина Димитрова Павлова – образование – висше, специалност – териториални системи, квалификация – икономист, сертификат за
завършен курс „Европейските фондове – как да
използваме възможностите, които ЕС предоставя
на българския бизнес“.
Диана Генчева Бимбелова – образование – висше, специалност счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика.
Диана Манолова Терзиева – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – вътрешен финансов контрол,
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специализация по европейска административна
практика, организация на административната
дейност и процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Диляна Иванова Христова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – икономист
по туризма, средно образование – гимназия с
преподаване на немски език.
Димитринка Иванова Георгиева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, диплом за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Димитър Пенчев Сребков – образование – висше, степен магистър, специалност – икономика
на индуст ри ята, професиона лна к ва лификация – магистър по икономика.
Диян Петров Щерев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на търговията.
Добринка Георгиева Тодорова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител,
образование – висше, специалност – механично
уредостроене, квалификация – машинен инженер, специализация – конструиране на прецизни
механизми.
Дора Иванова Гарелова – образование – висше, специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по материално-техническото снабдяване, свидетелство за специализация – ИОУ на
образованието, синдик, лиценз за оценка на
недвижими имоти, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Еленка Василева Вълканова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
стопанско управление, професионална квалификация – икономист, специализация – международно управление.
Еленка Илиева Маринова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Ели Пенчева Вълчева – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност.
Жейна Драгоми рова Жекова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията, икономистсчетоводител.
Жельо Иванов Ненчев – образование – висше, специалност международен туризъм, степен
магистър, професионална квалификация – икономист по туризъм, съдебен експерт към МППИ –
1999/2003 г.
Жечко Пенчев Костенски – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролна дейност, финансово-данъчен консултант, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по МСС.
Живка Иванова Жечева – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността.
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Живко Петров Атанасов – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, лиценз за оценка на
машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроенето и металообработващата
промишленост.
Здравко Иванов Мавров – образование – висше, специалност – икономика и управление на
строителството, квалификация – икономист по
строителството, трудов стаж 7 години, придобита
правоспособност като борсов посредник (брокер).
Златина Йорданова Вънчева – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на промишлеността, квалификация – икономист,
организатор на промишленото производство,
сред но образова н ие – спец иа л нос т а д м и н истратор – информатор, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, професионална квалификация – специалност – педагогика, професионална квалификация – учител.
Златинка Лефтерова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
диплома за дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Златка Иванова Григорова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика, специалност – организация и управление на селското
стопанство, к ва лификаци я – аг роикономист,
преквалификация – педагогика, учителска правоспособност, лиценз за оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
вещо лице по чл. 19а, ел. 8 ЗСПЗЗ, професионална квалификация – управление на проекти,
подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от ЕС, удостоверение – сертификат за обучение на инспектори по качество на
дейността на регистрираните одитори, професионална квалификация – магистър по стопанско
управление, „Управление на европейски проекти“.
Златка Иванова Пайова – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Иван Георгиев Дочев – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Иван Велинов Скарлатов – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
п рофесиона лна к ва лификац и я – иконом истсчетоводител, специализация – организация на
отчетността на търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация – съдебносчетоводни експертизи.
Иван Здравков Янев – образование – висше,
специалност – международни отношения, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Иван Стоянов Иванов – образование – средно
специално, специалност – икономика, планиране,
отчетност на селското стопанство, квалификация – счетоводител, свидетелство за професионална квалификация за съдебен експерт – финансови ценови проблеми.
Иван Тодоров Кукуринков – образование – висше, специалност управление и икономика на
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аграрнопромишлено производство, квалификация – икономист по аграрнопромишлено производство, лиценз за оценка на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
Ивелина Йорданова Попова – образование –
висше, специалност – магистър по стопанско
управление, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол.
Ирена Стоянова Балджиева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, счетоводител,
консултант, ревизор корпоративни финанси.
Ирина Димитрова Стоянова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
финанси, квалификация – магистър по икономика, следдипломна квалификация – съдебносчетоводни експертизи.
Ирина Петрова Тодорова – образование – висше, специалност аграрна икономика, квалификация – магистър по икономика, свидетелство за
професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Йонка Борисова Колева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Йорданка Георгиева Костадинова – образование – висше, специалност – икономика на
строителството, квалификация – икономист по
строителство, сертификат – съдебно-счетоводни
експертизи, експерт – вещо лице, сертификат
МСС.
К а линка Ст оянова Новакова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
квалификация – съдебен експерт, сертификат за
експерт-оценител на ДМА и оборотни средства,
сертификат за вътрешен одитор на интегрирани
системи за управление, сертификат по МСС.
Капка Тодорова Шивачева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат по МСС, удостоверение от „БДЖ“ – ЕАД,
за обучение по защита на класифицирана информация – ниво на достъп „Секретно“.
Катя Дончева Василева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Керка Янкова Тотева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, образование – висше, специалност – животновъдство,
квалификация – инженер по животновъдство,
дългогодишен опит в сферата на трудовото и
осигурителното законодателство, компетенции в
изготвянето на пенсионни преписки, УП-1, УП-2,
УП-3, изработване експертизи по трудовоправни
отношения.
Кета Ангелова Дечева – образование – висше,
специалност – стокознание, специалност – стокознание, следдипломна квалификация – експерт-проверител на измами, съдебно-счетоводни
експертизи.
Кирилка Иванова Иванова – образование –
висше, специалност – икономика на промишле-
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ността, квалификация – икономист по промишлеността и материално-техническото снабдяване,
допълнителна квалификация – вещо лице по
чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Красимир Димитров Атанасов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител,
сертификат МСС.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт
на МППИ, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни
проблеми при изготвянето на съдебните експертизи, трансферно ценообразуване, методи при
изготвянето на съдебните експертизи, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти, съдебно-стокови експертизи – оценка на активи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи – данъчни
и осигурителни експертизи, вътреобщностни
доставки и Интрастат.
Лилия Станкова Плачкова – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на търговията БАТО, квалификация – дипломиран икономист по търговията, лиценз за оценка
на недвижими имоти, сертификат за оценка на
търговските предприятия и вземания, оценител
на земеделските земи, вещо лице по чл. 19а,
ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти.
Любимка Петрова Вълкова – образование –
висше, степен магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, счетоводител.
Мара Стоянова Георгиева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, свидетелство за професионална квалификация – съдебносчетоводни експертизи.
Маргарита Миткова Попова – образование –
висше, специалност – финанси, професионална
квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – банково, застрахователно и осигурително дело, професионална квалификация икономист-счетоводител.
Мариана Димова Ангелова – образование –
висше, специалност – маркетинг и планиране,
квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти,
регистрирана в КНОБ по Закона за независимите
оценители, квалификация – право, икономическа
педагогика, сертификат за експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
сертификат за експерт-оценител на благородни
метали, бижута и скъпоценни камъни.
Мария Димитрова Дошева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител, професионална квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, МСС.
Мария Здравкова Янева – образование – висше, специа лност – финанси, п рофесиона лна
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к валификаци я – икономист, свидетелство за
професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Стоянова Николова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика, диплома за правоспособност на
дипломиран експерт-счетоводител, регистриран
одитор.
Мария Стоянова Стайкова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – икономист, образование – висше, специалност – публична администрация, квалификация – икономист – специалист по държавна администрация и управление,
свидетелство за специализация и правоспособност – специалност банков контрол, сертификат
за квалификация съдебен експерт-оценител на
оборотни и дълготрайни активи, сертификат за
квалификация – експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Мария Христова Стойкова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специалност – публична администрация, следдипломна
к ва лификаци я – съдебно-счетоводен експерт
по финанси и счетоводство, сертификат за експерт – оценител на недвижими имоти, сертификат
за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, сертификат МСС.
Методи Йорданов Лаков – образование – висше, специалност – управление и планиране на
народното стопанство, квалификация – икономист-плановик, синтетик.
Милена Живкова Кънева – образование – висше, специалност – икономика и управление на
инд уст ри ята, к ва лификаци я – икономист по
индустрия, сертификат – вътрешен одитор в
публичния сектор.
Милена Цвяткова Костова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Милица Янчева Пилашева – образование –
висше, степен – магистър, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, вещо лице
в А генцията по вписванията, следдипломна
квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи, подобренията върху тях и
трайните насаждения.
Михаил Динев Златев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Надеж да Георгиева Николова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност и квалификация учител, специалност – делови отношения,
квалификация – посредник при делови контакти,
допълнителна квалификация – посредник при
делови контакти.
Надя Янчева Узунова – образование – висше,
специалност – организация на производството и
управлението в транспорта, квалификация – ико-
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номист по транспорта, сертификат – експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Наталия Георгиева Карчева – образование –
висше, специалност – икономика на труда и
социалното дело, квалификация – икономист по
труда, профил „Социално дело“ – педагогически
профил, специализация – пенсионно осигуряване, месторабота – Кантора за пенсионни услуги
и социално осигуряване, управител, икономист
по труда, квалификация специалист по социално
осигуряване и пенсионно осигуряване.
Невяна Минкова Стоянова – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Недялка Генчева Желева-Колева – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация – икономист-счетоводител,
спец иа л иза ц и я – счет оводен мен и д ж м ън т в
търговските дружества, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Нели Петкова Гагашева – образование – висше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист – организатор на промишленото производство, свободна професия – счетоводител, вещо лице по
съдебно-икономически и счетоводни експертизи,
медиатор, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Николина Георгиева Гавраилова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Николинка Василева Костадинова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Огнян Пенчев Грънчаров – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Паскалина Георгиева Бангеева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
Пенка Георгиева Русева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Пепа Георгиева Пашова – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в строителството, квалификация – икономист по строителството, счетоводство
и финансово-контролна дейност, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Петър Петров Петров – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
к ва л ифи к а ц и я – д и п лом и ра н и коном ис т по
счетоводната и финансово-контролната дейност,
диплома по бизнес администрация за финансови
специалисти за завършено обучение по програма
„банково дело“.
Петя Новакова Няголова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квал ифи к а ц и я – и коном ис т - сче т овод и т ел, п реквалификация със специалност – икономика,
управление на промишлено производство, квалификация – организатор на производството в
промишлеността, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Полина Герасимова Христова – образование –
висше, специалност международни икономи-
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ческ и отношени я, професиона лна к ва лифик а ц и я – ма г ис т ър по и коном и к а , спец иа лност – финанси, образование – средно специално,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Радослава Димчева Димова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг и мениджмънт.
Розалина Стоянова Лазарова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист, счетоводител.
Росица Петрова Печуркова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Румен Каролев Шарпов – образование – висше, специалност – икономика и организация на
труда, квалификация – икономист, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Р уск а Н и колова Д и м и т р ова – о бра з ование – висше, специалност – финанси, международни икономически отношения, професионална квалификация – икономист, специализация – специалист държавна администрация
и международно право, сертификат за експертоценител на инвестиционен проект, сертификат
за експерт по съдебно-счетоводни и данъчни
експертизи, удостоверение за завършен курс
по вътрешен и външен контрол на бюджетни
средства.
Светла Динева Генова – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, специалност – математика,
квалификация – математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство, анализи,
контрол на търговската дейност, сертификат за
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Севдалина Григорова Тодорова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.
Скева Марчева Ванева-Патаринска – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, квалификация – магистър по икономика, следдипломна квалификация – съдебносчетоводни експертизи.
Славка Георгиева Мечева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Стамен Димитров Стамов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, лиценз за
оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, свидетелство за правоспособност – щурман 5-а степен, морско лице, компетенции за
оценяване на плавателни съдове – лодки, яхти,
катамарани, катери, кораби.
Станка Демирева Андонова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Стефан Христов Корадов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор, сер-
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тификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Стефка Генова Иванова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността, квалификация – икономист по
промишленост, удостоверение за съдебен експерт,
сертификат за експерт финансово-икономически
и счетоводни експертизи.
Стойчо Георгиев Иванов – образование – висше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист-организатор, допълнителна квалификация – ку рс
МСС, НСС.
Събина Василева Арабаджиева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Таня Андонова Неделчева – образование – висше, специалност – управление и икономика на
А ПП, к ва лификаци я – икономист А ПП, допълнителна квалификация – оценител на цели
предприятия и земеделски земи.
Таня Димитрова Станева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, маркетинг, професионална квалификация – магистър
по икономика, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения.
Таня Койчева Николова – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, професионална квалификация – финансов мениджмънт, сертификат
за експерт-оценител финансово-икономически
анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план,
удостоверение „Прилагане на международни
стандарти за финансови отчети в България“,
сертификат за „Управление на разходите“.
Таня Костадинова Габракова-Мутафова – образование – висше, специалност – счетоводство
и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат МСС.
Таня Петрова Алексиева – образование – висше, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна квалификация МСС.
Татяна Павлова Кънчева – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – магистър по икономика, специалност – социални дейности, вписана в списъка
на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз
за оценител на недвижими имоти, сертификат
за оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Теменужка Янкова Стефанова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Тодор Димитров Ангелов – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – икономист, образование – висше, специалност – стопанско управление, здравен мениджмънт, професионална квалификация – мениджър, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни проблеми,
сертификат – експерт-оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, сертификат
МСС, удостоверение за подготовка на оператори
на системи.
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Тодор Пенчев Стефанов – образование – висше, специалност – ОПОИИ, квалификация – организатор-икономист, сертификат – експерт по
съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Тонка Александрова Йотова – образование –
висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист на промишлеността, квалификация – мениджмънт на
фирма, лиценз за оценител на недвижими имоти,
сертификат МСС.
Тонка Жекова Джалева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ование – висше, специалност – счетоводна отчетност, допълнителна квалификация – експертсчетоводител, банково-финансов бизнес, съдебно-счетоводни експертизи, експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, сертификат
за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат МСС,
сертификат за автоексперт-оценител, сертификат
за експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“.
Ц в е т а П л а менов а М и н ков а – о б р а з ов ание – висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист – финансово-счетоводен мениджмънт, специалност – стопанско управление,
следдипломна квалификация – счетоводство,
финанси и контрол.
Ц в е т е л и н К и р и ло в И в а н о в – о б р а з о в ание – висше, специалност – икономика – бизнесадминистрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг,
реклама и бизнескомуникации, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури,
международен транспорт, спедиция, Интрастат.
Цонка Ангелова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специалност – стопанско управление, професионална
квалификация – магистър по стопанско управление, специализация – международно управление.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
А лекс а н д ър М и х а й лов А г ов – о бра зование – висше, специалност – международна икономика, професионална квалификация – магистър
по икономика.
Ангел Тодоров Тодоров – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист.
Ани Иванова Бъчварова – образование – висше, специалност – организация на производството и управление на промишленото производство,
к ва лификаци я – икономист, организатор на
промишленото производство.
Анка Кръстева Желязкова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика, счетоводство и контрол в нефинансови предприятия.
А н т он и я Д и м и т рова Борисова – обра зо вание – висше, специалност – счетоводство и
контрол – магистър по икономика, квалификация – магистър-агроном.
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Атанаска Николаева Кож у харова – образование – висше, специалност – счетоводство,
финанси и контрол.
Б а н ко Д и м и т р ов Д и м и т р ов – о бра з ов ание – висше, специалност – статистика и иконометрия, квалификация – икономист-статистик,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
оценител на инвестиционни проекти.
Биляна Михайлова Бояджиева – образование – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър
по туризъм, свободна професия – вещо лице по
съдебно-икономически, банкови и оценителски
експертизи, консултант, медиатор.
Божидар Цветанов Павлов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
к ва л ифи к а ц и я – д и п лом и ра н и коном ис т по
счетоводната и финансово-контролна дейност,
к ва лификаци я – п ублична админист раци я и
европейска интеграция.
Бърза Коста динова Кехайова – образование – висше, специалност промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието
на инвестиционни проекти и упражняване на
ст роителен надзор, вписана в регист ъра на
БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим
строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради,
квалификация – счетоводство на малко и средно
предприятие, експерт инвеститорски контрол,
специалист по актуване на СМР, удостоверение
от „Проектантска организация“ – ЕАД, Бургас, за
извършване дейност за разработки на инвестиционни проекти по части „Строителна технология“
и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи
мероприятията за безопасни и здравословни
условия на труд в строителството.
Ваня Георгиева Петрова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността.
Васил Иванов Караманов – образование – висше, специалист ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
достъп до ниво на класифицирана информация
„Строго секретно“.
Вергиния Живкова Калчева – образование –
висше, специалност – икономист, счетоводител
по счетоводната отчетност.
Весела Неделчева Щерева – образование – висше, специалност – международни икономически
отношения.
Веселина Тодорова Гроздева – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на т ъргови ята, к ва лификаци я – дипломиран
икономист по търговията, свидетелство за специализация и правоспособност – счетоводство
на предприятието.
Вячислав Христов Чанков – образование – висше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател, профил „Социално дело“, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически
експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен
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експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, експерт оценител на цели предприятия,
дялове и акции от капитала им.
Ви к т ори я С т оя нова Пе т кова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Вяра Добрева Добрева – образование – висше,
специалност ИОМТС, квалификация – икономист
по ИОМТС, длъжност – главен счетоводител,
професионална квалификация – счетоводен експерт – вещо лице, сертификат по МСС.
Га лина Асенова Костадинова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
педагогически профил.
Генко Иванов Генов – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Георг и Д и м и т ров Д и м и т ров – обра зование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист организатор в промишлеността.
Георги Петров Дочев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Герга на Господ и нова Ба лева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, финанси, квалификация – икономист-счетоводител, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице.
Гергана Добрева Петкова-Градева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специализация – организация и технология
на счетоводството във финансовите предприятия,
професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за професионална квалификация за подготовка, разработка и управление
на проекти, финансирани от ЕС.
Гергана Жекова Божилова – образование –
висше, специалност – финанси, банково дело,
професионална квалификация – икономист.
Гергана Иванова Славова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол – икономист по счетоводната и финансово-контролната
дейност, квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
Гинка Коева Колева – образование – висше,
специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт на предприятието, професионална квалификация – магистър
по стопанско управление, специалност – индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, сертификат
за изготвяне на ГФО в лечебните заведения,
сертификат – специфични моменти и проблеми
при счетоводното отчитане в здравеопазването,
специализиран, счетоводен и складов софтуер.
Гроздан Иванов Ихчиев – образование – висше, инженер-икономист по индустриален мениджмънт, квалификация – счетоводство и контрол.
Даниел Йорданов Хаджиатанасов – образование – висше, специалност – меж дународни
икономически отношения, квалификация – икономист, международник, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
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недвижими имоти и земеделски земи, сертификат
за експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, сертификат за експерт
на машини и съоръжения, активи, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект.
Даниела Кирчева Димова-Кожухарова – образование – висше, магистър по икономика – счетоводство и контрол.
Дафин Михалев Терзиев – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист регионалист – стратег,
сертификат за оценител на земеделски земи,
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Деница Братоева Копринарова – образование – висше, специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт
на предприятието, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, специалност – финанси, специализация – банково
дело, професионална квалификация – икономист,
специалност – публична администрация, квалификация – магистър по публична администрация.
Десислава Енева Будакова – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на търговията, квалификация – икономист по
търговия.
Детелина Димитрова Павлова – образование – висше, специалност – териториални системи, квалификация – икономист, сертификат за
завършен курс „Европейските фондове – как да
използваме възможностите, които ЕС предоставя
на българския бизнес“.
Диана Манолова Терзиева – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – вътрешен финансов контрол,
специализация по европейска административна
практика, организация на административната
дейност и процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Диляна Иванова Христова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – икономист
по туризма, средно образование – гимназия с
преподаване на немски език.
Димитринка Иванова Георгиева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, диплом за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Димитър Пенчев Сребков – образование – висше, степен магистър, специалност – икономика
на инд уст ри ята, професиона лна к ва лификация – магистър по икономика.
Диян Петров Щерев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на търговията.
Дора Иванова Гарелова – образование – висше, специалност ИОМТС, квалификация – икономист по материално-техническото снабдяване, свидетелство за специализация – ИОУ на
образованието, синдик, лиценз за оценка на
недвижими имоти, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Еленка Василева Вълканова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
стопанско управление, професионална квалификация – икономист, специализация – международно управление.
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Ели Пенчева Вълчева – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност.
Жейна Драгоми рова Жекова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията, икономистсчетоводител.
Жельо Иванов Ненчев – образование – висше, специалност международен туризъм, степен м а г ис т ър, п р о ф е с ион а л н а к в а л ифи к ация – икономист по туризъм, съдебен експерт
към МППИ – 1999/2003 г.
Жечко Пенчев Костенски – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролна дейност, финансов, данъчен
консултант, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по
МСС.
Живка Иванова Жечева – образование – висше, специалност ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността.
Живко Петров Атанасов – образование – висше, специалност ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, лиценз за оценка на
машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроенето и металообработващата
промишленост.
Злат и на Йорда нова Вън чева – обра зование – висше, специалност – икономика и упра в лен ие на п р ом и ш лено с т т а , к ва л ифи к ация – икономист, организатор на промишленото
производство, средно образование – специалност
а д м и н ис т рат ор -и нформат ор, с ер т ифи к ат за
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи, професионална квалификация – специалност – педагогика, професионална
квалификация – учител.
Златинка Лефтерова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
диплома за дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Златка Иванова Григорова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика, специалност – организация и управление на селското
стопанство, к ва лификаци я – аг роикономист,
преквалификация – педагогика, учителска правоспособност, лиценз за оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, професионална квалификация – управление на проекти,
подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от ЕС, удостоверение – сертификат за обучение на инспектори по качество на
дейността на регистрираните одитори, професионална квалификация – магистър по стопанско
управление, „Управление на европейски проекти“.
Иван Георгиев Дочев – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Иван Велинов Скарлатов – образование – висше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
п рофесиона лна к ва лификац и я – икономистсчетоводител, специализация – организация на
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отчетността на търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация – съдебносчетоводни експертизи.
Иван Здравков Янев – образование – висше,
специалност – международни отношения, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше,
специалност – технология и управление на транспорта, магистър инженер, квалификация – експерт по финансово-икономически проблеми, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи,
оценка и продажби, автотехническа експертиза.
Иван Стоянов Иванов – образование – средно
специално, специалност – икономика, планиране,
отчетност на селското стопанство, квалификация – счетоводител, свидетелство за професионална квалификация за съдебен експерт – финансови ценови проблеми.
Иван Тодоров Кукуринков – образование – висше, специалност управление и икономика на
аграрнопромишлено производство, квалификация – икономист по аграрнопромишлено производство, лиценз за оценка на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
Иванка Костадинова Голева – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
квалификация – икономист-счетоводител, вещо
лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
сертификат за експерт – оценител на недвижими
имоти, сертификат за оценител на земеделски
земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
И ве л и на Йорда нова Попова – о бра зование – висше, специалност – магистър по стопанско управление, квалификация – икономист – организатор на промишленото производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол.
Ир ена С т оя нова Ба л д ж иева – о бра з ован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, ревизор
корпоративни финанси.
Ири на Д и м и т рова С т оя нова – обра зован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, финанси, квалификация – магистър по
икономика, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Йонка Борисова Колева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Йорданка Георгиева Костадинова – образование – висше, специалност – икономика на
строителството, квалификация – икономист по
строителство, сертификат – съдебно-счетоводни
експертизи, експерт – вещо лице, сертификат МСС.
К а линка С т оянова Нова кова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
квалификация – съдебен експерт, сертификат за
експерт-оценител на ДМА и оборотни средства,
сертификат за вътрешен одитор на интегрирани
системи за управление, сертификат по МСС.
Катя Дончева Василева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни
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експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Кета Ангелова Дечева – образование – висше,
специалност – стокознание, специалност – стокознание, следдипломна квалификация – експерт-проверител на измами, съдебно-счетоводни
експертизи.
Кирилка Иванова Иванова – образование –
висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист по промишлеността и материално-техническото снабдяване,
допълнителна квалификация – вещо лице по
чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт
на МППИ, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни
проблеми при изготвянето на съдебните експертизи, трансферно ценообразуване, методи при
изготвянето на съдебните експертизи, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти, съдебно-стокови експертизи – оценка на активи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи – данъчни
и осигурителни експертизи, вътреобщностни
доставки и Интрастат.
Красимир Стоянов Димитров – образование – висше, специа лност – подви жен железопътен транспорт, квалификация – машинен
и н женер, спец иа л иза ц и я – ва г онос т роене и
вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика,
специалност – инженер-специалист.
Красимир Тенев Тенев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на транспорта, квалификация – икономист по транспорта.
Лилия Станкова Плачкова – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на търговията БАТО, квалификация – дипломиран икономист по търговията, лиценз за оценка
на недвижими имоти, сертификат за оценка на
търговските предприятия и вземания, оценител
на земеделските земи, вещо лице по чл. 19а,
ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти.
Л ю би м к а Пе т р ов а Въ л ков а – о б р а з ов ание – висше, степен магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, счетоводител.
Любка Ангелова Иванова – образование – висше, специалност – икономическа информатика,
квалификация – икономист по социално-икономическа информация.
Людмила Йовчева Кудева – образование – висше, специалност – стокознание, квалификация –
стоковед.
Маргарита Йорданова Вангелова – образование – висше, специалност – икономика на
промишлеността, квалификация – икономист
по промишлеността, спец. материално-техническо снабдяване, удостоверение от Център за
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професионално обучение към „Международен
банков институт“ – ООД, за професионално обучение, професия – финансист, специалност – банково дело.
Марг ари т а М и т кова Попова – о бра зование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – банково, застрахователно и осигурително
дело, професионална квалификация икономистсчетоводител.
Мариа на Ата насова Добрева – образование – висше, специалност – индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, удостоверение за квалификационен курс – обучение по трудово право,
сертификат – законосъобразно прекратяване
на трудовите договори и защита интересите на
работодателя при уволнение.
Мариана Димова Ангелова – образование –
висше, специалност – маркетинг и планиране,
квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти,
регистрирана в КНОБ по Закона за независимите
оценители, квалификация – право, икономическа
педагогика, сертификат за експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
сертификат за експерт – оценител на благородни
метали, бижута и скъпоценни камъни.
Мария Димитрова Дошева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител, професионална квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, МСС.
Мария Иванова Николова – образование – висше, специалност – международни икономически
отношения, квалификация – икономист – международник, диплома – средно образование, ЕСПУ
с преподаване на английски език.
М а ри я Пе т р ов а Д и м и т р ов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – маркетинг, квалификация – магистър по икономика.
Мария Стоянова Николова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика, диплома за правоспособност на
дипломиран експерт-счетоводител, регистриран
одитор.
Мария Стоянова Стайкова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – икономист, образование – висше, специалност – публична администрация, квалификация – икономист – специалист по държавна администрация и управление,
свидетелство за специализация и правоспособност – специалност банков контрол, сертификат
за квалификация съдебен експерт-оценител на
оборотни и дълготрайни активи, сертификат за
квалификация – експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Мария Христова Стойкова – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
квалификация – икономист-счетоводител, специалност – публична администрация, следдипломна к ва лификаци я – съдебно-счетоводен
експерт по финанси и счетоводство, сертификат
за експер т- оцен и т ел на нед ви ж и м и и мо т и,
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сертификат за оценител на цели държавни и
общинск и предпри яти я, преобразу вани или
непреобразувани в търговски дружества, сертификат МСС.
Марияна Недялкова Мантарова-Димитрова – образование – висше, специалност – икономика на строителството (строително предприемачество), професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – стопанско
у правление, образование – средно, специа лност – икономика и мениджмънт, професионална
квалификация счетоводител, лиценз за оценка
на недвижими имоти.
Милена Григорова Димитрова – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Милена Живкова Кънева – образование – висше, специалност – икономика и управление на
инд уст ри ята, к ва лификаци я – икономист по
индустрия, сертификат – вътрешен одитор в
публичния сектор.
Милена Цвяткова Костова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Милица Янчева Пилашева – образование –
висше, степен – магистър, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, вещо лице
в А генцията по вписванията, следдипломна
квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи, подобренията върху тях и
трайните насаждения.
Митко Русев Митев – образование – висше, специа лност – икономика и у правление
на промишленост та, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, длъжност – директор сервизна дейност,
следдипломна квалификация – мениджмънт и
стопански бизнес, икономист – организация на
производството, машинен инженер, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
машини и съоръжения, сертификат за експертоценител на инвестиционен проект, сертификат
за оценка на машини и съоръжения, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти, сертификат за автоекспертоценител, сертификат за вътрешни одитори,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на селското стопанство.
Михаил Динев Златев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Надеж да Георгиева Николова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност и квалификация учител, специалност – делови отношения,
квалификация – посредник при делови контакти,
допълнителна квалификация – посредник при
делови контакти.
Надя Янчева Узунова – образование – висше,
специалност – организация на производството и
управлението в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, сертификат – експерт
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по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Нат а л и я Ге орг иева К арчева – о бра з ование – висше, специалност – икономика на труда и
социалното дело, квалификация – икономист по
труда, профил „Социално дело“ – педагогически
профил, специализация – пенсионно осигуряване,
икономист по труда, квалификация специалист по
социално осигуряване и пенсионно осигуряване.
Невяна Минкова Стоянова – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Недялка Генчева Желева-Колева – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация – икономист-счетоводител,
спец иа л иза ц и я – счет оводен мен и д ж м ън т в
търговските дружества, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Нели Петкова Гагашева – образование – висше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист – организатор на промишленото производство, вещо
лице по съдебно-икономически и счетоводни
експертизи, медиатор, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Николина Георгиева Гавраилова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Огнян Пенчев Грънчаров – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Паскалина Георгиева Бангеева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
Пепа Георгиева Пашова – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в строителството, квалификация – икономист по строителството, счетоводство
и финансово-контролна дейност, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Петър Петров Петров – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната
и финансово-конт ролната дейност, диплома
по бизнес администрация за финансови специалисти за завършено обучение по програма
„Банково дело“.
Петьо Стоянов Димитров – образование – висше, специалност – икономика и управление на
туризма, квалификация – менажер в туризма,
лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Петя Новакова Няголова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квал ифи к а ц и я – и коном ис т - сче т овод и т ел, п реквалификация със специалност – икономика,
управление на промишлено производство, квалификация – организатор на производството в
промишлеността, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Полина Герасимова Христова – образование – висше, специалност международни икономически отношения, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – финанси, образование – средно специално,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
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Ра до с ла ва Д и м чева Д и мова – о бра зование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
специалност – маркетинг и мениджмънт.
Рилко Горанов Горанов – образование – висше, специалност икономика на промишлеността,
квалификация – икономист, лиценз за оценка
на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, хранително-вкусовата
промишленост, оценител на движими активи,
оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8
ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, вещо лице към Агенцията
по вписванията.
Розалина Петрова Милева – образование –
висше, специалност – финанси, професионална
квалификация – икономист.
Роза лина Стоянова Лазарова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Ро с и ц а Пе т р ов а Печ у рков а – о б р а з ов ание – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран
одитор.
Р уск а Н и колова Д и м и т р ова – о бра з ование – висше, специалност – финанси, международни икономически отношения, професионална
квалификация – икономист, месторабота ОЦСЗУ,
длъжност – икономист, финансов контрольор,
специализация – специалист държавна администрация и международно право, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
данъчни експертизи, удостоверение за завършен
курс по вътрешен и външен контрол на бюджетни средства.
Светла Динева Генова – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, специалност – математика,
квалификация – математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство, анализи,
контрол на търговската дейност, сертификат за
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Севдалина Григорова Тодорова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.
Славка Георгиева Мечева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Стамен Димитров Стамов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, лиценз за
оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, свидетелство за правоспособност – щурман 5-а степен, морско лице, компетенции за
оценяване на плавателни съдове – лодки, яхти,
катамарани, катери, кораби.
С т а н к а Дем и р ева А н донова – о бра з ование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Стефан Христов Корадов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
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експерт-счетоводител, дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Стефка Генова Иванова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
промишлеността, квалификация – икономист по
промишленост, удостоверение за съдебен експерт,
сертификат за експерт финансово-икономически
и счетоводни експертизи.
Събина Василева Арабаджиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Таня Андонова Неделчева – образование – висше, специалност – управление и икономика на
А ПП, к ва лификаци я – икономист А ПП, допълнителна квалификация – оценител на цели
предприятия и земеделски земи.
Таня Димитрова Станева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, маркетинг, професионална квалификация – магистър
по икономика, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения.
Таня Койчева Николова – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, професионална квалификация – финансов мениджмънт, сертификат
за експерт-оценител финансово-икономически
анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план,
удостоверение „Прилагане на международни
стандарти за финансови отчети в България“,
сертификат за „Управление на разходите“, счетоводни услуги и съставяне ГФО.
Таня Костадинова Габракова-Мутафова – образование – висше, специалност счетоводство и
контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат МСС.
Таня Петрова Алексиева – образование – висше, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна квалификация МСС.
Татяна Павлова Кънчева – образование – висше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – магистър по икономика, специалност – социални дейности, вписана в списъка
на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз
за оценител на недвижими имоти, сертификат
за оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Теменужка Янкова Стефанова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Тодор Димитров Ангелов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист, образование – висше, специалност – стопанско управление, здравен мениджмънт, професионална квалификация – мениджър, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни проблеми,
сертификат – експерт-оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, сертификат
МСС, удостоверение за подготовка на оператори
на системи.
Тодор Пенчев Стефанов – образование – висше, специалност – ОПОИИ, квалификация – организатор-икономист, сертификат – експерт по
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съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Тон к а А лекса н д рова Йо т ова – обра зование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист на
промишлеността, квалификация – мениджмънт
на фирма, лиценз за оценител на недвижими
имоти, сертификат МСС.
Тонка Жекова Джалева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – свободна професия – вещо лице, трудов стаж
34 години, стаж вещо лице 25 години.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ование – висше, специалност – счетоводна отчетност, допълнителна квалификация – експертсчетоводител, банково-финансов бизнес, съдебно-счетоводни експертизи, експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, сертификат
за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат МСС,
сертификат за автоексперт, оценител, сертификат
за експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“.
Ц в е т а П л а менов а М и н ков а – о б р а з ов ание – висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист – финансово-счетоводен мениджмънт, специалност – стопанско управление,
следдипломна квалификация – счетоводство,
финанси и контрол.
Цветелин Кирилов Иванов – образование –
висше, спец иа л но с т – и коном и к а – бизне с а дминист раци я, п рофесиона лна к ва лификация – икономист, специализация – маркетинг,
реклама и бизнескомуникации, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури,
международен транспорт, спедиция, Интрастат.
Цонка Ангелова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специалност – стопанско управление, професионална
квалификация – магистър по стопанско управление, специализация – международно управление.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Атанаска Николаева Кож у харова – образование – висше, специалност – счетоводство,
финанси и контрол.
Биляна Михайлова Бояджиева – образование – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър
по туризъм, банкови и оценителски експертизи,
консултант, медиатор.
Ван я Георгиева Пет рова – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на промишлеността.
Велика Иванова Казакова – образование –
висше, специалност – магистър по икономика.
Вячислав Христов Чанков – образование – висше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист – застраховател, профил
„Социално дело“, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен експерт-оценител на оборотни и
дълготрайни активи, експерт-оценител на цели
предприятия, дялове и акции от капитала им.
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Димитринка Иванова Георгиева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, диплом за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Диян Петров Щерев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на търговията.
Ир ена С т оя нова Ба л д ж иева – о бра з ование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност.
Кета Агелова Дечева – образование – висше,
специалност – стокознание, квалификация – стоковед, следдипломна квалификация – експертпроверител на измами, съдебно-счетоводни
експертизи.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт
на МППИ, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни
проблеми при изготвянето на съдебните експертизи, трансферно ценообразуване, методи при
изготвянето на съдебните експертизи, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти, съдебно-стокови експертизи – оценка на активи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи – данъчни
и осигурителни експертизи, вътреобщностни
доставки и Интрастат.
Л ю би м к а Пе т р ов а Въ л ков а – о б р а з ов ание – висше, степен магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
Людмила Йовчева Кудева – образование – висше, специа лност – стокознание, к ва лификация – стоковед.
Марг ари т а М и т кова Попова – о бра зование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – банково, застрахователно и осигурително
дело, професионална квалификация икономистсчетоводител.
Ми лена Гри г орова С т ой кова – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Милена Цвяткова Костова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Наню Василев Нинов – образование – висше,
специалност – стокознание, квалификация – стоковед, лиценз – оценка на недвижими имоти,
оценка на машини и съоръжения.
Невяна Минкова Стоянова – образование –
висше, специа лност – счетоводна от четност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Огнян Пенчев Грънчаров – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Полина Герасимова Христова – образование – висше, специалност международни ико-
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номически отношения, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – финанси, образование – средно специално,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Ра до с ла ва Д и м чева Д и мова – о бра зование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
специалност – маркетинг и мениджмънт.
Роза лина Стоянова Лазарова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Севдалина Григорова Тодорова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.
Стойчо Георгиев Иванов – образование – висше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист-организатор, допълнителна квалификация – курс
МСС, НСС.
Ц в е т а П л а менов а М и н ков а – о б р а з ов ание – висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист – финансово-счетоводен мениджмънт, специалност – стопанско управление,
следдипломна квалификация – счетоводство,
финанси и контрол.
Цветелин Кирилов Иванов – образование –
висше, спец иа л но с т – и коном и к а – бизне с а дминист раци я, п рофесиона лна к ва лификация – икономист, специализация – маркетинг,
реклама и бизнескомуникации, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури,
международен транспорт, спедиция, Интрастат.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Ангел Георгиев Георгиев – образование – висше, специалност – съобщителна и осигурителна
техника и системи, квалификация – инженер по
електроника и автоматика.
Анета Георгиева Сталева – образование – висше, специалност – разработка на полезни изкопаеми, квалификация – минен инженер и технолог,
професионална квалификация – пълна проектантска правоспособност, сертификат за система
за управление за здравето и безопасността при
работа, осигуряване на здравето и безопасността при работа, осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи, удостоверение
за координатор по безопасност и здраве в строителството, удостоверение от Национален център
по хигиена, медицинска екология и хранене.
Асен Петков Илиев – образование – висше,
степен – бакалавър, специалност: информатика,
професионална квалификация – информатик.
Ася Георгиева Кравченко – образование – висше, специалност – топлоенергетика и ядрена
енергетика, квалификация – машинен инженер,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Атанас Драгнев Дончев – образование – висше, специалност – подвижен железопътен състав,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
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оценител на машини и съоръжения в сферата
на транспорта и строителството, сертификат за
оценител на машини и съоръжения, член на Съюза на независимите автотехнически експерти
в България.
Бердж Никохос Топузян – образование – висше, специалност – експлоатация на автомобилния
транспорт, квалификация – машинен инженер,
лиценз за оценка на машини и съоръжения,
професионална квалификация – удостоверение
за автотехническа експертиза, съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение от
Център за усъвършенстване на ръководни кадри
по международен туризъм – Бургас, за положен
изпит по английски и руски език, член на Камарата на независимите оценители.
Бис ерк а Пе т кова Ат а нас ова – о бра зование – висше, специалност – технология на микроб. и ферм. продукти, квалификация – инженер-технолог по „Технология на виното и
високоа лкохолните напитк и“, педагогическа
правоспособност.
Бойчо Гочев Узунов – образование – висше,
специалност – автоматизация на производството,
квалификация – електроинженер, удостоверение
за завършен курс за противопожарна охрана,
удостоверение за квалификация – противопожарна техника и безопасност.
Васил Атилов Ряпов – образование – висше,
специалност – минна електромеханика, енергетика и електрообзавеждане, квалификация – минен
инженер-електромеханик, средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – среден техник по строителство
и архитектура, диплома за кандидат на техническите науки.
Виктор Георгиев Атанасов – образование –
висше, специалност – машинен инженер, технология на машинността.
Виолета Маркова Илиева – образование – висше, специа лност – технологи я на кау чу ка и
пластмаси, к ва лификаци я – ин женер-х имик,
специализация – управление на администрацията, специализация – съвременни педагогически технологии, удостоверение за специализация – европейска административна практика,
удостоверение за специализация – организация
на административната дейност и процеси, свидетелство за квалификация като учител по химия,
свидетелство за квалификация – технология на
пластмасите, квалификация – педагогика, учител.
Галина Михайлова Бенова – образование –
висше, специалност технологи я на минното
производство, квалификация – минен инженер
технолог, удостоверение за квалификационен
курс по контрол и анализ на рудничното проветряване, удостоверение за завършено обучение
по здравословни и безопасни условия на труд,
удостоверение за обучение за „осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на СМР“, удостоверение за кореспондентско обучение „Политика, законодателство и
практика на Европейския съюз за осигуряване
на безопасност и здраве при работа“.
Георги Желязков Гаврилов – образование –
висше, специалност – противопожарна техника
и безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
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Георги Благоев Тимнев – образование – висше, специалност – машинен инженер – транспорт
и енергетика, промишлена топлоенергетика,
педагогическа правоспособност – у чител по
практика ДВГ, специалност от средно образование – автомонтьор, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност – топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация,
сертификат за автоексперт – оценител.
Георги Георгов Георгиев – образование – висше, специа лност-марк шайдерство, к ва лификация – минен инженер – маркшайдер, свидетелство за правоспособност от Агенцията по
кадастъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР, сертификат от
Камарата на инженерите по геодезия за вписване
в регистъра на правоспособни лица по кадастър
към Агенцията по кадастър, удостоверение за
член на КИИП към секция „Геодезия, приложна
геодезия и ландшафт“, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност от КИИП.
Георги Димитров Карлов – образование – висше, степен – магистър, специалност: инженеркорабовод и т ел, п рофесиона л на к ва л ифи к ация – стопанско управление, специализация – управление на флота и пристанищата.
Григор Георгиев Весов – образование – висше,
специалност – химическа технология на текстилните влакна, квалификация – инженер-химик,
специализация – повишаване устойчивостта на
химическата промишленост при изключителни
обстоятелства, свидетелство за специализация
и правоспособност – експерт по оценка на въздействието върху околната среда.
Григорий Димитров Манолов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер.
Диана Матева Терзиева – образование – висше, специалност – технология на металите и
мета лообрабо т ва щ и т е ма ш и н и, к ва л ифи кация – машинен инженер, допълнителна квалификация – сертификат за оценка на машини и
съоръжения.
Диана Петкова Воденичарова – образование – висше, специалност – електроника, квалификация – магистър – инженер, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
специалност от средно образование – експлоатация на съобщителните устройства, квалификация – техник.
Дилян Димов Койков – образование – висше,
специалност – електрически машини и апарати,
професионална квалификация – специалист.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
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одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 18001.
Димитър Ангелов Кънчев – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.
Д и м и т ър Хрис т ов Па па н чев – обра зование – средно, професия – автомобилен монтьор,
квалификация – автомонтьор, удостоверение за
професионална компетентност за международен
автомобилен превоз на товари.
Динко Иванов Динев – образование – висше,
специалност – геодезия, фотограмeтрия и картография, квалификация – инженер по гоеодезия,
фотограметрия и картография, удостоверение
за пълна проектантска правоспособност, регистриран в Агенцията по кадастъра – геодезия,
приложна геодезия и ландшафт.
Динко Йорданов Динев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини, съоръжения в сферата на
машиностроителната промишленост, транспорта,
строителството и химическата и нефтопреработвателна промишленост, лиценз за оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
Добринка Георгиева Тодорова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист – счетоводител,
образование – висше, специалност – механично
уредостроене, квалификация – машинен инженер, специализация – конструиране на прецизни
механизми.
Донка Димова Петрова – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – магистър по стопанско управление,
месторабота – частна практика като независим
оценител, сертификат от Камарата на независимите оценители на България за оценка на недвижими имоти, удостоверение от МЗХ за вещо лице
по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, оценка на стойността.
Евгени Братанов Братанов – образование –
висше, специалност – хидромелиоративно строителство, квалификация – строителен инженер
по хидромелиоративно строителство.
Евелина Димитрова Пирушкина – образование – висше, специалност – електронна техника
и мик роелек т роника, к ва лификаци я – електроинженер, удостоверение за професионална
квалификация – мениджмънт, удостоверение
за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Елена Рускова Ангелова – образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – специалист ЕМА, образование – средно специално, специалност – автоматизация на производството, квалификация – техник, допълнителна професионална квалификация – учител, сертификат за квалификация
„експерт-оценител на машини, съоръжения и
оборотни средства“, допълнителна квалификация – мениджър и управител на заведение за
обществено хранене, сертификат за интензивен
курс на обучение по английски език.
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Ел иса вета Георг иева Кеха йова – образо вание – висше, спец иа лност – обрабо т ка на
металите чрез пластична деформация, квалификаци я – ин женер-металу рг, сертификат за
оценка на недвижими имоти и земеделски земи,
новите европейски стандарти за оценяване на
недвижими имоти.
Емил Стоянов Петков – образование – висше,
специалност – икономика на строителството,
квалификация – магистър по икономика, образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Жасмин Василев Шаров – образование – висше, електроинженер – ел. снабдяване и ел. обзавеждане, сертификат за автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност, методология за експертиза на ПТП,
сертификат за придобиване на знания и умения
по информационно-методическо съдържание на
оценителски доклад за недвижими имоти, технически експертизи относно пожари с електрическо
обзавеждане на МПС, машини, съоръжения,
сгради и други, оценки на недвижими имоти.
Желка Тилева Филипова – образование – висше, специалност – технология на неорганичните
вещества, квалификация – инженер-химик, преквалификация – металургия на черните метали,
квалификация – инженер-металург, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по
счетоводство за средно напреднало ниво ІІ.
Ж ивомир Георгиев Стефанов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер.
Жозефи на И л иева Тра н чева – о бра зование – висше, специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, сертификат за консултант по оценки
и продажби на недвижими имоти и земеделски
земи, удостоверение за оценител на недвижими
имоти.
Жорж Мардик Суичмезян – образование – висше, специалност – технологи я на кау чу ка и
пластмасите, квалификация – инженер-химик,
удостоверение – правоспособност да ръководи
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
висше, специалност – промишлена топлотехника,
квалификация – машинен инженер, степен – магистър, следдипломна квалификация – съдебнотехнически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна
ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в
електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
с пълна проектантска правоспособност по част
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника топло- и газоснабдяване“.
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Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Иван Георгиев Щерев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение за вписване в публичния
регистър на лица, упражняващи технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за експертоценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Иван Стойчев Антонов – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника,
квалификация – машинен инженер, вентилация
и климатизация на обществени, жилищни и
промишлени сгради, длъжност – инвеститорски
контрол, авторски надзор, допълнителна следдипломна квалификация – мениджмънт.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше,
специалност – технология и управление на транспорта, магистър инженер, квалификация – експерт по финансово-икономически проблеми, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи,
оценки и продажби, автотехническа експертиза.
Иван Финев Иванов – образование – висше,
специалност – зенитно-технически войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер
по радиоелектронна техника, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Иванка Янева Янева – образование – висше,
специалност: технология на машиностроенето
и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, специалност – финанси, професиона лна к ва лификация – магистър по икономика, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи.
Иво Георгиев Коралски – образование – висше, специалност – химични технологии, квалификация – магистър инженер, образование – висше,
специалност – топлинна и масообменна техника в
химическата промишленост, квалификация – машинен инженер.
Илия Динев Кехайов – образование – висше,
специа лност – земна артилери я, к ва лификация – инженер по технология на машиностроенeто, следдипломна квалификация – съдебнотехнически експертизи.
Илка Петрова Бакалова – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и
картография.
Илко Дамянов Златев – образование – висше,
специалност – комуникации и електронизация
за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер,
инженер по комуникации, специалност съдебни
инженерно-технически експертизи, сертификат
за оценителна правоспособност за оценка на
машини и съоръжения.
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Ир ен а Ж е л я з ко в а М а в р о в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство
и конструкции, квалификация – оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Йонка Василева Янчева – образование – висше, специалност – хидромелиоративно строителство, професионална квалификация – магистър
инженер, сертификат за оценка на недвижими
имоти.
Камен Димитров Сейменлийски – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалифи к а ц и я – елек т рои н женер, п рофесиона л на
квалификация – мениджмънт в енергетиката,
удостоверение за професионална квалификаци я – обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради, удостоверение за
професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, диплома за кандидат на
техническите науки.
Камен Цонев Недев – образование – висше,
специалност – геология и проучване на полезните
изкопаеми, квалификация – инженер-геолог по
проучване на полезни изкопаеми.
Кирил Димитров Кирилов – образование –
висше, специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – електроинженер, средно образование, специалност – ел.
монтьор на слаботокови уреди, полувисше електротехническо образование, специалност – далекосъобщителна техника.
Кирил Спасов Габровски – образование – висше, специалност – подемно транспортни строителни и минни машини, квалификация – машинен инженер, удостоверение за независим
експерт за оценка на движимото и недвижимото
имущество на държавните и общинските фирми
при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, диплом за кандидат
на техническите науки, научно звание – доцент.
К и рчо Господ и нов Недел чев – образование – средно, специалност – механизатор в растениевъдството, тракторист, машинист – ІІ клас,
квалификация – шлосеромонтьор, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Койчо Василев Иванов – образование – висше, специалност – машинен инженер по селскостопанска техника, удостоверение по противопожарна охрана, удостоверение по аварийноспасителна дейност.
Кольо Донев Доневски – образование – висше, спец иа л но с т – водо снабд я ва не и к а нализация – мрежи и съоръжения, квалификация – строителен инженер по ВК профил – мрежи
и съоръжения.
Константин Жечев Жел язков – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, специализация – технология, професионална квалификация – магистър
инженер, строителен консултант.
Коста Иванов Маринчев – образование – висше, специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.
Костадинка Пет рова Костова – образование – висше, степен – магистър, специалност:
технология на металите и металообработващите
машини, квалификация – машинен инженер,
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сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
пълна проектантска правоспособност.
Красимир Стоянов Димитров – образование – висше, специа лност – подви жен железопътен транспорт, квалификация – машинен
и н женер, спец иа л иза ц и я – ва г онос т роене и
вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика,
специалност – инженер-специалист.
Красимира Димитрова Арабаджиева – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по
електроника и автоматика, средно специално
образование, специалност – водно строителство,
квалификация – техник-водостроител, вещо лице
в Агенцията по вписванията, сертификат от Камарата на независимите оценители в България
за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП
за оценител на недвижими имоти.
Крис т и на Д и м и т рова И ва нова – обра зо вание – висше, спец иа лност: тех нолог и я на
силикатите, квалификация – инженер-химик,
професионална квалификация – оценител на
обекти на недвижима собственост.
Любчо Радев Пенев – образование – висше,
специалност – мотострелкови войски, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер ДВГ, висше
образование, специалност – управление и контрол
на условията на труд, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически
експертизи, удостоверение от ИА „Автомобилна
администрация“ – консултант по безопасност
при превоз на опасни товари, свидетелство на
персонал за взривни работи, АДР – свидетелство
за водач, превозващ опасни товари в цистерни
или по друг начин.
Людми ла Пет рова Лимонова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Малина Петрова Антова – образование – висше, спец иа лност – арх и тек т у ра, к ва лификации – проектантска дейност с пълна техническа
правоспособност.
Мариана Тодорова Георгиева – образование – висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер, образование – средно специално, специалност – геодезия и
картография, квалификация – техник по геодезия
и картография, специалност електроинженер,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи, лиценз за оценка на недвижими имоти, свидетелство за правоспособност за
монтьор на асансьори, диплома за преквалификация – учител по общотехнически и специални
учебни предмети.
Мариета Рускова Гълъбова – образование –
висше, специалност – геодезия, фотограметрия
и картография, квалификация – инженер-геодезист, квалификация – мениджър.
М а р и я Ге о р г и е в а И в а н о в а – о б р а з о в а ние – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по
геодезия и картография, образование – висше,
специалност – финанси, сертификат – оценител
на недвижими имоти.
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Мари я Димит рова Атанасова – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по
геодезия, фотограметрия и картография, сертификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, категоризация,
оценка и регистрация на земеделски земи, оценка
на приходоносен имот – търговски обект.
Мария Димитрова Ефендиева – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение от Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
допълнителна квалификация – менажер по управление на качеството съгласно ISO 9001:2008,
сертификат: QBDL-20W-138181-2004.
М а ри я Н и ко лов а Н и ко лов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – технология на машините и металите, квалификация – машинен
инженер, вещо лице към Агенцията по вписванията, оценител на търговски предприятия,
оценител на машини и съоръжения, оценител
на недвижими имоти.
М а ри я Пе т ков а Д и м и т р ов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – електронна техника,
специализация – електронно ядрено и медицинско уредостроене, образование – висше, специалност – маркетинг, квалификация – магистър
по икономика.
Матвей Димит ров Арабад ж ийск и – образование – висше, специалност – автомобилни
войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна
техника, гражданска специалност – двигатели
с вътрешно горене, квалификация – машинен
инженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи,
сертификат за автоексперт-оценител.
Мехмед Хюсеин Мехмед – образование – висше, специалност – технология и управление на
транспорта, квалификация – магистър-инженер,
средно образование, специалност – работник
специалист и водач на МПС категория „С“ и
„Т“, професионална квалификация – съдебнотехнически експертизи.
Милица Янчева Пилашева – образование –
висше, степен – магистър, специалност икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия и вещо лице
в А генцията по вписванията, следдипломна
квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи, подобренията върху тях и
трайните насаждения.
М и р о с л а в Д и н ков С т ой ков – о б р а з ов а н ие – висше, спец иа л но с т – п р ом и ш лено и
гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство – конструкции, образование – средно специално, специалност – геодезия, картография и фотограметрия, квалификация – среден техник по геодезия, лиценз за оценка
на недвижими имоти, сертификат за оценител на
недвижимо имущество, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност.
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Митко Русев Митев – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, икономика
и управление на промишлеността, квалификация – икономист – организатор на промишленото
производство, следдипломна квалификация – мениджмънт и стопански бизнес, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за експерт-оценител
на инвестиционен проект, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за вътрешни одитори, лиценз за оценка на
машини и съоръжения в сферата на селското
стопанство и транспорта.
Михаил Динев Златев – образование – висше,
специа лност – счетоводна от четност, к ва лификация – икономист-счетоводител, експертоценител на машини и съоръжения, активи,
длъжност – счетоводител.
Мишо Стойчев Жеков – образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство за специализация – бизнес мениджмънт,
удостоверение от МЗХ, Изпълнителна агенция по
горите – регистриран за упражняване на частна
лесовъдска практика и извършване на дейности
в горски фонд.
Настя Тодорова Дафова – образование – висше, спец иа лност – арх и тек т у ра, к ва лификация – архитект.
Неделко Петров Неделков – образование – висше, специалност – строителен инженер – магистър, научен сътрудник по водоснабдяване
и канализация (ВиК) – мрежи и съоръжения,
пречистване на води и обработка на утайки.
Не л и Го с под и нов а И в а нов а – о б ра з ов ание – висше, специалност – транспортно строителство, профил жп строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, удостоверение за професионална
квалификация – оценка на недвижими имоти.
Н и ко л а й Ц в я т ко в Ч а к ъ р о в – о б р а з о в а ние – висше, специалност – електроенергетика,
квалификация – електроинженер, свидетелство
за завършен курс цветна телевизия, сертификат
за завършен курс – компютърен оператор – Win
XP, Word, Excel Internet.
Николай Милев Милев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер
по технология на строителството, допълнителна
квалификация – публична администрация, висше военно академично образование, специалност – КЩ, оперативно-тактическа „строителни
войски“, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
експерт – оценител на инвестиционен проект.
Николай Петков Русев – образование – висше, специалност – химия, квалификация – химик – преподавател по химия с втора специалност – преподавател по физика, свидетелство за
професионална квалификация – информатика
и ИТ.
Николай Христов Николов – образование –
висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер, лиценз – оценител на недвижими имоти.
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Николай Великов Пирев – образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – техник – геодезист, образование – висше, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен инженер, образование – висше,
специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за допълнителна квалификация – здравен
мениджмънт, свидетелство за професионална
квалификация – икономика на здравеопазването, удостоверение за извършване дейностите по
чл. 166 ЗУТ за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор, лиценз за превоз на товари
на територията на Република България.
Павел Георгиев Янев – образование – висше,
специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръководител производствена група поддържане на
железния път, образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта,
професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за право на
работа със съдове под налягане, свидетелство за
професионална квалификация – водач на МПС за
обществен транспорт, специалност „Вътрешни и
международни превози на товари“, удостоверениe
за допълнително обучение за придобиване на
трета квалификационна група по безопасност при
работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително
обучение по безопасност на труда.
Павлина Маринова Братанова – образование – висше, специалност – строителен инженер
по хидромелиоративно строителство, квалификация – педагогика, организация и планиране
на инвестиционния процес, лиценз за оценка
на цели държавни и общински предприятия,
преобразуване или непреобразуване в търговски
дружества, сертификат за оценка на търговски
предприятия и вземания, сертификат за оценка
на недвижими имоти, бизнес администрация.
Пенка Стоянова Шопова – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и
картография, лиценз – оценител на недвижими
имоти.
Петко Иванов Барзов – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер,
промишлено и гражданско строителство, старши научен сътрудник първа степен, диплома за
кандидат на техническите науки, удостоверение
за професионална квалификация – оценка на
недвижими имоти.
Петко Купенов Петков – образование – висше, специалност – учител по практика ДВГ и
преподавател инструктор на водачи на МПС, образование – средно специално, специалност – автомобили и трактори – експлоатация, поддържане
и ремонт, квалификация – машинен техник,
специалност на средно образование – корабни
машини и механизми, квалификация – среден
техник корабни машини и механизми, свидетелство за правоспособност – корабен механик
трета степен, сертификат за автоексперт, оцени-
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тел – автотехническа експертиза, свидетелство
за подготвителен курс за оцеляване на море.
Петър Ончев Гуджев – образование – висше,
специалност – ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ, квалификация – машинен инженер.
По л и н а И л иев а М и л у шев а-М а н д а д ж ие ва – образование – висше, степен – магистър,
специалност – машиностроене, професионална
квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо
машиностроене.
Румен Стоянов Димов – образование – висше,
специалност: земеустройство, водно строителство, квалификация – инженер – земеустроител,
строителство – технологично изпълнение, ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими
имоти, лиценз за извършване на технически
дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и
правилниците за тяхното прилагане, вписан в
регистъра на лицата, правоспособни да извършват
дейности по кадастъра.
Руска Кирилова Илиева – образование – висше, специалност – водоснабдяване и канализаци я, к ва лификаци я – ст роителен ин женер
по водоснабдяване и канализация, лиценз за
оценител на недвижими имоти, сертификат за
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на
инвестиционен проект.
Сарко Бердж Топузян – образование – висше,
специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – електроинженер,
квалификация – компютърна, комуникационна,
електронна техника и автоматизация, удостоверение за завършен курс по телевизионна техника,
квалификация – съдебна инженерно-технически
експертизи и съдебна компютърно-техническа
експертиза, медицинска апаратура.
С и мона Нед я л кова Пе т кова – о бра з ование – средно специално, специалност – геодезия,
квалификация – техник-геодезист.
Синклитиния Василева Аврамова – образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти.
С ла вк а И ва нова Крат у н кова – образование – висше, специалност – технология на металите и металообработващите машини, квалификация – машинен инженер, експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи.
Смела Ралева Узунова – образование – висше,
специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – електроинженер,
професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение – измервания,
оценка и нормативни документи (микроклимат,
осветление, шум, вибрации, вентилационни и климатични инсталации, електромагнитни полета),
сертификат за интензивен курс по счетоводство.
Станими р Стефанов Дими т ров – образование – висше, специалност – съдебни инже-
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нерно-технически експертизи, професионална
квалификация – магистър по съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение за
професионална квалификация – обследване за
енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Станимира Иванова Якова – образование –
висше, специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.
Станчо Христов Христов – образование – висше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
Стефан Иванов Чолаков – образование – висше, специалност – комуникационна техника и
технологии, модул радиокомуникационна техника, професионална квалификация – магистър
инженер.
Стоян Желязков Илчев – образование – висше, специалност – ПГС, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, образование – средно специално,
специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, лиценз за
оценител на недвижими имоти.
Стоян Иванов Тодоров – образование – висше,
специалност – автоматизация на производството,
квалификация – електроинженер, удостоверение
за повишаване на квалификацията – противопожарна техника и безопасност.
Стоян Христов Христов – образование – средно специално, специалност – корабни машини
и механизми, квалификация – среден техник
по корабни машини и механизми, специалност – експлоатация и ремонт на автомобили и
кари, квалификация – машинен техник.
Таню Иванов Господинов – образование – висше, специалност – пътно строителство, к валификац и я – ст рои телен ин женер по п ът но
строителство, средно специално образование
със специалност строителство и архитектура,
профил: строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Таня Славова Цветанова – образование – висше, специалност – право, квалификация – юрист,
лиценз за оценител на недвижими имоти.
Та н я Х а н чева Б а к ърд ж иева – о бра з ован ие – висше, спец иа л но с т – п р ом и ш лено и
гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Теодор Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Ти хом и р С т е фа нов Рачев – о бра з ование – средно, специалност – механизация на
селското стопанство, квалификация – машинен
техник по механизация на селското стопанство,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, сертификат за съдебен експерт – оценител на оборотни и дълготрайни активи, локомотивен машинист.
Тодор Георгиев Илиев – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, свидетелство
за у чителска правоспособност, със специалност – шлосерство и стругарство, допълнителна
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квалификация – учител-специалист по студена
обработка и клас квалификация по организация
и управление на образованието.
Тодор Георгиев Жечев – образование – висше,
специалност – ел. снабдяване и ел. обзавеждане
на водния транспорт, квалификация – електроинженер.
Тодор Марчев Ангелов – образование – средно, специалност – монтьор на МПС.
Тонка Илиева Георгиева – образование – висше, специалност – транспортно строителство,
квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, профил пътно строителство,
лиценз за оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Христо Гюлев Генов – образование – висше,
специалност – архитектура, квалификация архитект, член на Камарата на архитектите в България.
Христо Костов Христов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз
за оценка на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, автомобилен и морски
транспорт и строителството.
Цветанка Димитрова Иванова – образование – висше, специа лност – земеуст ройст во,
квалификация – инженер-земеустроител, сертификат от Камарата на инженерите по геодезия за
вписване в регистъра на правоспособни лица по
кадастъра към Агенцията за кадастър, геодезия и
картография, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част геодезическа, професионална квалификация – магистър-инженер
земеустроител, лиценз за оценка на недвижими
имоти, удостоверение за квалификация по категоризация, оценка и регистрация на земеделски
земи в Република България, удостоверение за
правоспособност да ръководи проектно-проучвателна дейност по земеразделянето и авторизиране
основните планове и книжа.
Щилян Василев Папанчев – образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
компютърен инженер.
Юлия Тодорова Янева – образование – средно
специално, специалност: строителство и архитектура, квалификация – строителен техник,
сертификат за експерт – оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Юлиян Анестиев Петров – образование – висше, специалност – транспортна техника и технология, квалификация – машинен инженер,
удостоверение за професионална компетентност
за автомобилен превоз на товари.
Юлиян Димитров Македонски – образование – висше, специалност – архитектура.
Янка Маринова Велева – образование – висше,
специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, лиценз
за оценител на недвижими имоти.
Янко Чернев Добрев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Янчо Найденов Николов – образование – висше, специалност – технология на машините и
металите, квалификация – машинен инженер,
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вещо лице към А генци ята по вписвани ята,
специализация – икономика и управление на
инвестиционния процес, оценител на машини
и съоръжения, оценител на цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Бердж Никохос Топузян – образование – висше, специалност – експлоатация на автомобилния
транспорт, квалификация – машинен инженер,
лиценз за оценка на машини и съоръжения,
професионална квалификация – удостоверение
за автотехническа експертиза, съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение от
Център за усъвършенстване на ръководни кадри
по международен туризъм – Бургас, за положен
изпит по английски и руски език, член на Камарата на независимите оценители.
Богдан Иванов Николов – образование – висше, специалност – машиностроителна техника и
технологии, професионална квалификация – машинен инженер, свидетелство за професионална
квалификация – учител по машиностроителна
техника и технологии, удостоверение за професиона лна к ва лификаци я – автотех ническа
експертиза.
Богда на Димова А пос т олова – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, квалификация – инженер
по т ра нспор та, п рофесиона л на к ва л ифи к ация – съдебно-технически експертизи.
Богомил Тодоров Рангелов – образование –
висше, специалност – танкист ЗКТЧ, военна
квалификация – офицер от танкови войски, гражданска квалификация – инженер по двигатели с
вътрешно горене.
Божидар Панайотов Джандаров – образование – средно, професия – корабен заварчик, сертификат за обучение на автоексперти за изготвяне
експертна оценка на щети и на стойността им,
квалификация – VІ разряд автобояджия.
Веселин Борисов Гяуров – образование – висше, специалност – пътно строителство и пътен
транспорт, автомобилен транспорт, квалификация – инженер, диплом за средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – техник по строителството и архитектурата, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от
завършен курс по организация и безопасност на
движението по пътищата.
Веселин Тенев Статев – образование – висше, специалност – автомобилни войск и, воен на к ва л ифи ка ц и я – офи цер – и н женер по
експлоатация и ремонт на АТТ, граж данска
специалност – двигатели с вътрешно горене с
квалификация – машинен инженер, преквалификация за професионална подготовка – фирмено
управление, квалификация – мениджър.
Георги Благоев Тимнев – образование – висше, специалност – машинен инженер – транспорт
и енергетика, промишлена топлоенергетика,
педагогическа правоспособност – у чител по
практика ДВГ, специалност от средно образование – автомонтьор, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност – топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация,
сертификат за автоексперт – оценител.
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Димитър Атанасов Джамбазов – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – технология и организация
на а вт омоби л н и я т ра нспор т, доп ъ л н и т ел на
квалификация – съдебно-технически експертизи,
сертификат – хибридни технологии, нови технологии – ABS, TRC, VSC, сертификат – компютърно
управлявани системи при бензинови двигатели, удостоверение – ефективна комуникация с
клиенти.
Д и м и т ър Хрис т ов Па па н чев – обра зование – средно, професия – автомобилен монтьор,
квалификация – автомонтьор, удостоверение за
професионална компетентност за международен
автомобилен превоз на товари.
Евгений Йорданов Пашов – образование –
висше, степен – магистър, специалност – автомобилни войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна
техника, гражданска специалност – инженер двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор
за обучение на водачи на МПС, следдипломна
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Жасмин Василев Шаров – образование – висше, електроинженер – ел. снабдяване и ел. обзавеждане, сертификат за автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност, методология за експертиза на ПТП,
сертификат за придобиване на знания и умения
по информационно-методическо съдържание на
оценителски доклад за недвижими имоти, технически експертизи, относно пожари с електрическо
обзавеждане на МПС, машини, съоръжения,
сгради и други, оценки на недвижими имоти.
Ж ивомир Георгиев Стефанов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер.
Иван Цветанов Гарелов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт
на МППИ, съдебни автотехнически експертизи,
оценка на моторни превозни средства, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти, сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни
и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи. Трансферно ценообразуване.
Методи при изготвяне на съдебните експертизи.
Сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
месторабота – вещо лице на свободна практика.
Красимир Трендафилов Трендафилов – образование – средно, специалност – машиностроене,
к ва лификаци я – оператор на мета лорежещи
машини – стругар, сертификат за автоексперт.
Людмил Емилов Петров – образование – висше, специалност – технология и управление на
транспорта, квалификация – магистър-инженер,
професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, автотехническа експертиза,
двигатели с вътрешно горене.
Петър Димов Димов – образование – висше,
специалност – автотранспортна и земеделска
техника, квалификация – механик.
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Пе т ър Х ара ла мб ов С т оя нов – о бра зование – висше, специалност – каростроене и автотранспортна техника, квалификация – машинен
инженер, специализация – проектиране на автомобили, трактори и кари.
По л и н а И л иев а М и л у шев а-М а н д а д ж ие ва – образование – висше, степен – магистър,
специалност – машиностроене, професионална
квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо
машиностроене.
Румен Тончев Иванов – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – инженер по
електроника и автоматика, допълнителна квалификация – изготвяне на експертни оценки за
остойностяване на леки автомобили и калкулация
на щети, експерт на камиони и автобуси.
Сава Атанасов Пелев – образование – висше,
специалност – автотранспортна и земеделска
техника, квалификация – механик, квалификация
учител и инструктор за обучение на водачи на
МПС, категории „С“ и „Т“.
Стоян Георгиев Апостолов – образование –
висше, специалност – технология на неорганични вещества, квалификация – инженер-химик,
майстор на спорта по автомобилизъм, треньор
по автомобилизъм.
Стоян Христов Христов – образование – средно специално, специалност – корабни машини
и механизми, квалификация – среден техник
по корабни машини и механизми, специалност – експлоатация и ремонт на автомобили и
кари, квалификация – машинен техник.
Тодор Георгиев Илиев – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, свидетелство
за у чителска правоспособност, със специалност – шлосерство и стругарство, допълнителна
квалификация – учител-специалист по студена
обработка и клас квалификация по организация
и управление на образованието.
Христо Костов Христов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз
за оценка на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, автомобилен и морски
транспорт и строителството.
Христо Периклиев Христов – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, допълнителни квалификации – експерт-счетоводител, банково-финансов бизнес, съдебносчетоводни
експертизи, експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Бис ерк а Пе т кова Ат а нас ова – о бра зование – висше, специалност – технология на микроб. и ферм. продукти, квалификация – инженер-технолог по „Технология на виното и
високоалкохолните напитки“.
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Веселин Тенев Статев – образование – висше, специа лност – автомобилни войск и, воен на к ва л ифи к а ц и я – офи цер – и н женер по
експлоатация и ремонт на АТТ, граж данска
специалност – двигатели с вътрешно горене с
квалификация – машинен инженер, преквалификация за професионална подготовка – фирмено
управление, квалификация – мениджър.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 18001.
Евелина Димитрова Пирушкина – образование – висше, специалност – електронна техника
и микроелектроника, квалификация – електроинженер, удостоверение за професионална квалификаци я – менид ж мънт, удостоверение за
професионална квалификация – обследване за
енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Елена Методиева Терзиева – образование –
висше, специалност – технология на нефта и
газа, квалификация – инженер-химик, експерт
по водите и ръководител колектив ОВОС.
Еленка Василева Райкова – образование – висше, специалност – технология на силикатите,
квалификация – инженер-химик, удостоверение за обучение „Политика, законодателство и
практика на Европейския съюз за осигуряване
на безопасност и здраве при работа“.
Желка Тилева Филипова – образование – висше, специалност – технология на неорганичните
вещества, квалификация – инженер-химик, преквалификация – металургия на черните метали,
квалификация – инженер-металург, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по
счетоводство за средно напреднало ниво ІІ.
Жорж Мардик Суичмезян – образование – висше, специа лност – технологи я на кау чу ка и
пластмасите, квалификация – инженер-химик,
удостоверение – правоспособност да ръководи
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
Кирил Спасов Габровски – образование – висше, специалност – подемнотранспортни строителни и минни машини, квалификация – машинен инженер, удостоверение за независим
експерт за оценка на движимото и недвижимото
имущество на държавните и общинските фирми
при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, диплом за кандидат
на техническите науки, научно звание – доцент.
Невенка Добринова Люцканова-Дренова – образование – висше, специа лност – елек т рон-
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на техника и микроелектроника, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
професионална квалификация – публична администрация, системен администратор – І ранг,
сертифициран системен администратор – сертификат Майкрософт Tehnology Specialist (MCTS).
Николай Милев Милев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер
по технология на строителството, допълнителна
квалификация – публична администрация, висше военно академично образование, специалност – КЩ, оперативно-тактическа „строителни
войски“, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
експерт-оценител на инвестиционен проект.
Нина Николова Стоянова – образование – висше, специалност – технол. на микроб. и ферм.
продукти, квалификация – инженер-технолог
по технология на виното и високоалкохолните
напитки.
По л и н а И л иев а М и л у шев а-М а н д а д ж ие ва – образование – висше, степен – магистър,
специалност – машиностроене, професионална
квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо
машиностроене.
Христо Костов Христов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз
за оценка на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, автомобилен и морски
транспорт и строителството.
Янко Чернев Добрев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, трудов
стаж – 39 години.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Иван Милчев Попжелев – образование – висше, специалност – химични технологии, сертификат за придобита квалификация за компютърна
техническа поддръжка, сертификат за придобита квалификация по основи на сигурността
на информационните технологии, сертификат
за придобита квалификация по компютърна
к ри м и на л ис т и к а, сер т ифи к ат за п ри доби та
квалификация за Десктоп Администрация на
MS Windows 7, сертификат за придобита квалификация – Linux Администрация (RHEL 6),
сертификат за придобита квалификация за Linux
Адмистрация (Основи).
Невенка Добринова Люцканова-Дренова – образование – висше, специа лност – елект ронна техника и микроелектроника, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
професионална квалификация – публична администрация, системен администратор – І ранг,
сертифициран системен администратор – сертификат Майкрософт Tehnology Specialist (MCTS).
Неделина Стоянова Гайдарова – образование – висше, специалност – информатика, професионална квалификация – магистър по информатика, учител по математика и информатика.
Петя Йорданова Илиева – образование – висше, специалност – математическа кибернетика
и изчислителна техника, квалификация – ди-
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пломиран математик, допълнителна квалификация – специалност „Право“.
Сарко Бердж Топузян – образование – висше,
специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – електроинженер,
квалификация – компютърна, комуникационна,
електронна техника и автоматизация, удостоверение за завършен курс по телевизионна техника,
квалификация – съдебни инженерно-технически
експертизи и съдебна компютърно-техническа
експертиза, медицинска апаратура.
Станими р Стефанов Дими т ров – образование – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална
квалификация – магистър по съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение за
професионална квалификация – обследване за
енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Станислав Ден чев Симеонов – образование – висше, специалност – компютърни системи
комплекси и мрежи, свидетелство за научно звание – доцент по научната специалност 02.21.04.
„Компютърни системи, комплекси и мрежи“,
к.т.н. – инженер.
Щилян Василев Папанчев – образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
компютърен инженер.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Александър Андреев Бъчваров – образование – висше, специалност – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер,
оценител на недвижимо имущество.
А лександър Великов Великов – образован ие – висше, спец иа л но с т – п р ом и ш лено и
гражданско строителство, военна квалификация – военен инженер по промишлено и гражданско строителство – конструктор, гражданска
квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – конструктор.
Анна Радкова Желева – образование – средно
специално образование, квалификация – техник
по строителство и архитектура, сертификат за
оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Валерий Колювич Вълев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер.
Ван я Стоянова К ирова-Хамаме – образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, сертификат за експертоценител на недвижими имоти и земеделски земи,
месторабота – проектант свободна професия.
Васил Атилов Ряпов – образование – висше,
специалност – минна електромеханика, енергетика и електрообзавеждане, квалификация – минен
инженер-електромеханик, средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – среден техник по строителство
и архитектура, диплома за кандидат на техническите науки.
Васил Богомилов Стоилов – образование –
висше, специалност – хидроенергийно строител-
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ство, квалификация – инженер по хидроенергийно строителство, сертификат от Камарата на
независими оценители в България за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти,
лиценз за оценка на недвижими имоти, компетенции по пречистване на отпадъчни води и по
опазване на водите от замърсяване.
Веселин Борисов Гяуров – образование – висше, специалност – пътно строителство и пътен
транспорт, автомобилен транспорт, квалификация – инженер, диплом за средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – техник по строителство и архитектура, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от
завършен курс по организация и безопасност на
движението по пътищата.
Ве с ел и на И ва нова М и н чева – о бра зование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер, удостоверение за член на КИИП към
секция „Конструкции на сгради и съоръжени я“, удостоверение за пълна проектантска
правоспособност, конструктивна организация и
изпълнение на строителството, удостоверение
от НТС по строителство за упражняване на
независим строителен надзор в проектирането
и/или строителството, технически контрол за
сгради, специалност – строителни конструкции,
направление – проек тиране и ст роителство,
специалност – архитектурно-строителна част,
направление – строителство, разрешително за
упражняване на проектантски услуги – пълна
техническа правоспособност – специалност ПГС.
Веселина Йорданова Драганова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект, удостоверение от Камарата
на архитектите в България за пълна проектантска
правоспособност.
Веселина Михайлова Георгиева – образование – средно специално, специалност – геодезия и
картография, квалификация – техник по геодезия.
Георги Ангелов Ангелов – образование – висше, специалност – хидротехническо строителство, квалификация – строителен инженер по
хидротехническо строителство.
Гроздан Стоянов Цветанов – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по конструкции на промишлени, жилищни
и обществени сгради, лиценз за оценител на
недвижими имоти, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, лиценз за
оценител на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор.
Диана Петрова Ченешева – образование – висше, специалност – строителство и архитектура,
квалификация – строителен техник, лиценз за
оценка на недвижими имоти, професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Диана Стефанова Койкова – образование –
висше, специалност – архитектура, дипломиран
инженер, лиценз за оценка на недвижими имоти,
лиценз за оценка на други активи (архитектурни
паметници на културата и интериор).
Димитър Ангелов Кънчев – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.
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Д и м и т ър Ат а нас ов С т ои лов – о бра зование – висше, специалност – машиностроителна
техника и технологии, професионална квалификация – машинен инженер, образование – средно
специално, специалност – водно строителство,
квалификация – техник-водостроител.
Димитър Василев Герчев – образование – висше, специалност – технология и механизация
на строителството, квалификация – строителен
инженер по технология и механизация на строителството, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за
професионална квалификация – обследване за
енергийна ефективност на сгради и сертифициране
на сгради, удостоверение за длъжностно лице по
безопасност и здраве при работа, удостоверение
за координатор по безопасност и здраве.
Добринка Минкова А врамова – образование – висше, специа лност – стопанско у правление, квалификация – мениджър, образование – средно специално, специалност – геодезия,
фо т ог ра ме т ри я и к ар т ог рафи я, к ва л ифи к ация – среден техник по геодезия, земеделски земи,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Донка Димова Петрова – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – магистър по стопанско управление,
месторабота – частна практика като независим
оценител, сертификат от Камарата на независимите оценители на България за оценка на недвижими имоти, удостоверение от МЗХ за вещо лице
по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, оценка на стойността.
Елена Тодорова Драганова – образование –
средно, специалност – ел. обзавеждане на промишлени предприятия, квалификация – електромонтьор.
Емил Стоянов Петков – образование – висше,
специалност – икономика на строителството,
квалификация – магистър по икономика, образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Женя Тихомирова Рачева – образование – висше, специалност – финанси, стопанско управление, организация и управление на хотела
и ресторан та, к ва лификац и я – маг ист ър по
икономика, образование – средно специално,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – строителен техник – ІІ степен,
сертификат за оценител на недвижими имоти,
сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Ж и вко И в а нов Д а н д ари нов – о б ра з ов ан ие – висше, спец иа л но с т – п р ом и ш лено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството,
оценител на недвижими имоти и земеделски
земи – оценки и продажби.
Жозефи на И л иева Тра н чева – о бра зование – висше, специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, сертификат за консултант по оценки
и продажби на недвижими имоти и земеделски
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земи, удостоверение за оценител на недвижими
имоти.
Здравка Чернева Андреева – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
специализация – икономика и организация на
инвестиционния процес, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими
имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Злат к а Па на йо т ова И ва нова – образование – висше, специалност – автомобилни пътища, квалификация – инженер-строител, сертификат за оценител на недви ж ими имоти,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Иван Димитров Ковачев – образование – висше, специалност – инженер-икономист по икономика и организация на строителството, квалификации – лиценз по строителни сметки и
цени – първо ниво.
Иванка Фотева Великова – образование –
средно специално, специалност – строителство
и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата, лиценз за оценка
на недвижими имоти.
Иванка Янева Янева – образование – висше,
специалност – технология на машиностроенето
и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, специалност – финанси, професиона лна к ва лификация – магистър по икономика, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения
активи.
Ир ен а Ж е л я з ко в а М а в р о в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство
и конструкции, квалификация – оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Ирина Георгиева Попкармезова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Ирина Ценова Стоилова – образование – висше, спец иа лност – п ромиш лено и г ра ж данско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, образование – средно
специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по спец. строит.
и архитектура.
К а л и н а Щерионова Па шева – о бра з ование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник.
Калудка Русева Иванова – образование – средно специално, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура, сертификат за оценител
на недвижими имоти.
Кера Стоянова Лазарова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник,
сертификат за следдипломна квалификация по
подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от ЕС.
Кирил Спасов Габровски – образование – висше, специалност – подемнотранспортни строителни и минни машини, квалификация – маши-
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нен инженер, удостоверение за независим експерт
за оценка на движимо и недвижимо имущество
на държавни и общински фирми при образуването
и преобразуването им в еднолични търговски
дружества, диплом за кандидат на техническите
науки, научно звание – доцент.
Константин Жечев Жел язков – образован ие – висше, спец иа л но с т – п р ом и ш лено и
гражданско строителство, специализация – технология, професионална квалификация – магистър-инженер.
Константин Михайлович Якубович – образование – висше, специалност – архитекту ра,
квалификация – архитект.
Малина Петрова Антова – образование – висше, спец иа лност – арх и тек т у ра, к ва лификации – проектантска дейност с пълна техническа
правоспособност.
Мариета Рускова Гълъбова – образование –
висше, специалност – геодезия, фотограметрия
и картография, квалификация – инженер-геодезист, квалификация – мениджър.
Марин Великов Сотиров – образование – висше, спец иа лност – арх и тек т у ра, к ва лификация – архитект, член на Камарата на архитектите
в България.
Мария Димитрова Ефендиева – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение от Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
допълнителна квалификация – менажер по управление на качеството съгласно ISO 9001:2008,
сертификат: QBDL-20W-138181-2004.
Марияна Панайотова Арабаджиева – образование – висше, специалност – публична администрация, средно специално образование със
специалност – геодезия, фотограметрия и картография, професионална квалификация – техник-геодезист, лиценз за оценка на машини и
съоръжения, лиценз за оценка на търговски
предприятия, лиценз за оценка на недвижими
имоти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, специализация – морска администрация.
М и р о с л а в Д и н ко в С т о й ко в – о б р а з о в а н ие – висше, спец иа л но с т – п р ом и ш лено и
гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство – конструкции, образование – средно специално, специалност – геодезия, картография и фотограметрия, квалификация – среден техник по геодезия, лиценз за оценка
на недвижими имоти, сертификат за оценител на
недвижимо имущество, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност.
Мирчо Петров Мавродиев – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография, удостоверение за
професионална квалификация – магистър – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, удостоверение за пълна проектантска
правоспособност.
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Неделко Петров Неделков – образование – висше, специалност – строителен инженер – магистър, научен сътрудник по водоснабдяване
и канализация (ВиК) – мрежи и съоръжения,
пречистване на води и обработка на утайки.
Недялка Михова Миткова – образование –
средно специално, специалност – строителство
и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата.
Николай Милев Милев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер
по технология на строителството, допълнителна
квалификация – публична администрация, висше военно академично образование, специалност – КЩ, оперативно-тактическа „строителни
войски“, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
експерт-оценител на инвестиционен проект.
Павлин Ценов Павлов – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, военна квалификация – военен инженер
по промишлено и гражданско строителство – технолог, гражданска квалификация – строителен
инженер по ПГС – технология на строителството,
образование – средно, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник.
Пенка Стоянова Шопова – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и
картография, лиценз – оценител на недвижими
имоти.
Петко Иванов Барзов – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, старши научен сътрудник първа степен, диплома за
кандидат на техническите науки, удостоверение
за професионална квалификация – оценка на
недвижими имоти.
Пе т ър С и меонов А лекса н д ров – обра зо вание – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Пламен Димитров Гърбов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството, удостоверение от КИИП за пълна проектантска
правоспособност, магистър-инженер, член на
КИИП към секция „Конструкции на сгради и
съоръжения“.
Пламен Колев Колев – образование – висше,
специалност – селскостопанска техника, квалификация – машинен инженер, допълнителна
квалификация – научен сътрудник ІІІ степен,
квалификационен курс по „Системи на управление
на качеството“, специалност от средното образование – водно строителство, специалност – техник
по водно строителство.
Румен Стоянов Димов – образование – висше,
специалност – земеустройство, водно строителство, квалификация – инженер-земеустроител,
строителство – технологично изпълнение, ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими
имоти, лиценз за извършване на технически
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дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и
правилниците за тяхното прилагане, вписан в
регистъра на лицата, правоспособни да извършват
дейности по кадастъра.
Р у м я н а М и л ков а М ари нов а – о б ра з ов ание – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, месторабота – свободна практика като
проектант – строителен инженер, допълнителна
квалификация – удостоверение от Камарата на
инженерите в инвестиционно проектиране за
пълна проектантска правоспособност.
Синклитиния Василева Аврамова – образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти.
Славка Боева Дремсизова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по строителството и архитектурата.
С т ефка С тамова Ра ка нова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник, лиценз за оценка на недвижими имоти от
Агенцията за приватизация – София, сертификат
за оценка на недвижими имоти от Камарата на
независимите оценители в България, оценител
по ЗОСОИ.
Стоян Желязков Илчев – образование – висше, специалност – ПГС, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, образование – средно специално,
специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, лиценз за
оценител на недвижими имоти.
Стоянка Влаева Рачева – образование – средно специално, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – техник на строителството и архитектурата, сертификат – оценител
на недвижимо имущество, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Султанка Ганчева Бончева – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
лиценз за оценител на недвижими имоти.
Таню Иванов Господинов – образование – висше, специалност – пътно строителство, к валификац и я – ст рои т елен ин женер по п ът но
строителство, средно специално образование
със специалност строителство и архитектура,
профил – строителство, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Тинка Стефанова Тодорова-Горбан – образование – висше, специалност – строителен инженер
по пътно строителство, високо строителство,
инвеститорски контрол в строителството – организация, ценообразуване, консултация в строителството – високо строителство.
Тодорка Димитрова Чанкинова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти.
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Тод о р к а С т о я н о в а До б р е в а – о б р а з о в ание – средно специално, специалност – техник
по строителство и архитектура.
Тонка Илиева Георгиева – образование – висше, специалност – транспортно строителство,
квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, профил пътно строителство,
лиценз за оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Христинка К ирилова Георгиева – образование – средно, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – среден техник.
Чавдар Иванов Андреев – образование – средно специално, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – строителен техник,
квалификация – монтажник на ОКИ.
Шинка Благоева Коларова – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Янко Чернев Добрев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Желязко Райков Желязков – образование –
висше, специалност – електроенергетика и електрообзавеждане, квалификация – електроинженер, квалификация – офицер по противопожарна
охрана.
Станчо Христов Христов – образование – висше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
Стоян Иванов Тодоров – образование – висше,
специалност – автоматизация на производството,
квалификация – електроинженер, удостоверение
за повишаване на квалификацията – противопожарна техника и безопасност.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Вълчо Николов Вълчев – образование – висше, специалност – топлоенергия, квалификация – машинен инженер.
Данчо Георгиев Станчев – образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – електроинженер.
Димитър Ангелов Кънчев – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.
Е л е н а Тод о р о в а Д р а г а н о в а – о б р а з о в а ние – средно, специалност – ел. обзавеждане на
промишлени предприятия, квалификация – електромонтьор.
Жу л ие т а А т а н ас ов а Е д р ев а – о б р а з ов ание – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер,
степен – магистър, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради
и сертифициране на сгради, удостоверение за
придобиване на трета квалификационна група по
безопасност при работа в електрически уредби/
мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност
на труда, член на Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по част „Отопление,
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вентилация, климатизация, хладилна техника,
топло- и газоснабдяване“.
Камен Димитров Сейменлийски – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалифи к а ц и я – елек т рои н женер, п рофесиона л на
квалификация – мениджмънт в енергетиката,
удостоверение за професионална квалификаци я – обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради, удостоверение за
професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, диплома за кандидат на
техническите науки.
Смела Ралева Узунова – образование – висше,
специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – електроинженер
професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение – измервания,
оценка и нормативни документи (микроклимат,
осветление, шум, вибрации, вентилационни и климатични инсталации, електромагнитни полета),
сертификат за интензивен курс по счетоводство.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Хрис т о Георг иев Бу рга з л иев – обра зование – висше, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – магистър
по икономика, свидетелство за призната специалност – фармацевт, специалист по организация
и икономика на дистрибуторската и аптечната
практика.
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и фу нк ционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекул ярна и фу нк ционална
биология, квалификация – биохимик, клиничен
химик, диплома за кандидат на биологичните
науки.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Веселина Христова Досева – образование –
висше, специалност – технология на каучука и
пластмасите, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Виолета Маркова Илиева – образование – висше, специа лност – технологи я на кау чу ка и
пластмаси, к ва лификаци я – ин женер-х имик,
специализация – управление на администрацията, специализация – съвременни педагогически технологии, удостоверение за специализация – европейска административна практика,
удостоверение за специализация – организация
на административната дейност и процеси, свидетелство за квалификация като учител по химия,
свидетелство за квалификация – технология на
пластмасите, квалификация – педагогика, учител.
Григор Георгиев Весов – образование – висше,
специалност – химическа технология на текстил-
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ните влакна, квалификация – инженер-химик,
специализация – повишаване устойчивостта на
химическата промишленост при изключителни
обстоятелства, свидетелство за специализация
и правоспособност – експерт по оценка на въздействието върху околната среда.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер – химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 18001.
Елена Методиева Терзиева – образование –
висше, специалност – инженер-химик – технология на нефта и газа, квалификация – еколог.
Еленка Василева Райкова – образование – висше, специалност – технология на силикатите,
к ва лификаци я – ин женер-х имик, пенсионер,
удостоверение за кореспондентско обу чение
„Политика, законодателство и практика на Европейския съюз за осигуряване на безопасност
и здраве при работа“.
Желка Тилева Филипова – образование – висше, специалност – технология на неорганичните
вещества, квалификация – инженер-химик, преквалификация – металургия на черните метали,
квалификация – инженер-металург, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по
счетоводство за среднонапреднали ниво ІІ.
Жорж Мардик Суичмезян – образование – висше, специалност – технолог на каучука и пластмасите, квалификация – инженер-химик, удостоверение – правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни
дейности.
Таня Градева Ангелова – образование – средно специално, специалност – преработка на нефта
и газа, квалификация – техник-технолог, следдипломна квалификация – съдебно-технически
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Татя на Борисова М и ха й лова – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмаси, квалификация – инженер-химик,
длъжност – съветник.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Маргарит Георгиев Янчев – образование – висше, специалност – физик, учител по физика с
допълнителна специалност математика, квалификация – електротехника и електроника.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Димитринка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
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курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 1800.
Маргарит Георгиев Янчев – образование – висше, специалност – физик, учител по физика с
допълнителна специалност математика, квалификация – електротехника и електроника.
Мария Живкова Железчелва-Митева – образование – висше, специалност – неорганични
химични технологии, квалификация – магистър
инженер.
Николай Петков Русев – образование – висше, специалност – химия, квалификация – химик – преподавател по химия с втора специалност – преподавател по физика, свидетелство
за професионална квалификация – учител по
информатика и ИТ.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Иван Михайлов Янчев – образование – висше,
специалност – ветеринарна медицина, квалификация – ветеринарен лекар, допълнителна квалификация – лабораторен лекар в ДВСК.
8.2. Съдебна агротехническата експертиза
Васи л к а К р ъ с та нова С т о ева – о бра зование – висше, специалност – лозаро-градинарство, квалификация – агроном, лозаро-градинар,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Дарин Петров Гочков – образование – висше,
специалност – защита на растенията и почвата,
квалификация – инженер-агроном, удостоверение от РИОКОЗ за правоспособност да извършва
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности, свидетелство за правоспособност
на технолог-обгазител.
Желязко Георгиев Дучев – образование – висше, специалност – обща агрономия, квалификация – агроном, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Иван Николов Вълчев – образование – висше,
агроном-полевъд.
Керка Янева Тотева – образование – висше,
специалност – животновъдство, квалификация –
инженер по животновъдство, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол.
Милка Димитрова Димитрова-Донева – образование – висше, специалност – полевъдство,
к ва л ифи к а ц и я – а г роном-полевъд, спец иа лност – стопанско управление, управление на
европейските проекти, професионална квалифика ц и я – ма г ис т ър с т опа нско у п ра влен ие,
„Управление на европейските проекти“.
Николай Иванов Конданински – образование – висше, специалност – защита на растенията
и почвата, квалификация – инженер-агроном,
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специализация – агроекология и защита на почвата, лиценз от МЗГАР – оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, удостоверение
от МЗП – оценител на земеделските земи по
чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз за сортоизпитател.
Пенчо Добрев Янев – образование – висше,
специалност – растителна защита, квалификация – инженер – агроном растителна защита,
мес т орабо та – а г роном рас т и т ел на за щ и та,
оценка на земеделски земи и трайни насаждения,
професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за допълнително
обучение – оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Стоянка Груева Личева – образование – висше, специалност – агроном-полевъд, квалификация – интензивно производство на цветя и
зеленчуци в оранжерии, компютърна грамотност.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителски експертизи“
Илко Дамянов Златев – образование – висше,
специалност – комуникации и електронизация
за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер,
инженер по комуникации, специалност съдебни
инженерно-технически експертизи, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
машини и съоръжения.
Пенка Стоянова Шопова – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и
картография, лиценз – оценител на недвижими
имоти.
Петьо Стоянов Димитров – образование – висше, специалност – икономика и управление на
туризма, квалификация – мениджър в туризма,
лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Стоян Желязков Илчев – образование – висше, специалност – ПГС, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, образование – средно специално,
специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, сертификат
за оценителска правоспособност – оценка на
търговски предприятия и вземания.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Бърза Коста динова Кехайова – образован ие – висше, спец иа л но с т – п р ом и ш лено и
гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство, ръководител проект
и инвестиционен контрол, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието
на инвестиционни проекти и упражняване на
ст роителен надзор, вписана в регист ъра на
БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим
строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради,
квалификация – счетоводство на малко и средно
предприятие, експерт инвеститорски контрол,
специалист по актуване на СМР, удостоверение
от „Проектантска организация“ – ЕАД, Бургас, за
извършване дейност за разработки на инвестиционни проекти по части „Строителна технология“
и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи
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мероприятията за безопасни и здравословни
условия на труд в строителството.
Диана Тодорова Ин д желиева – образование – висше, специалност – технология на животински хранителни продукти, консервиране и
обществено хранене, квалификация – инженертехнолог по „Технология на месата и рибата“,
образователна и нау чна степен – док тор на
техническите науки, хранителни технологии
(технология на месните и рибните продукти).
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплома за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 18001.
Едуард Таквор Пюзантян – образование – висше, специалност – социална педагогика, професионална квалификация – социален педагог.
Елена Методиева Терзиева – образование –
висше, специалност – технология на нефта и
газа, квалификация – инженер-химик, познания, свързани с проблеми на околната среда и
екологията, експерт по водите и ръководител
колектив ОВОС.
Елена Петкова Петкова – образование – висше, специалност – ППДУ, квалификация – детски учител, диплом за научна степен „доктор“
по научната специалност 05.07.01 „Теория на
възпитанието и дидактика“.
Елена Рускова Ангелова – образование – висше, спец иа л нос т – елек т ри ческ и ма ш и н и и
апарати, образование – средно специално, специалност – автоматизация на производството,
квалификация – техник, допълнителна професионална квалификация – учител, сертификат
за квалификация „експерт-оценител на машини,
съоръжения и оборотни средства“, допълнителна квалификация – мениджър и управител на
заведение за обществено хранене, сертификат
за интензивен курс на обучение по английски
език среднонапреднало ниво ІІ, ІІІ, преводач на
английски език.
Злат и на Йорда нова Вън чева – обра зование – висше, специалност – икономика и упра в лен ие на п р ом и ш лено с т т а , к ва л ифи к ация – икономист, организатор на промишленото
производство, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
п рофесиона лна к ва лификаци я – педагог ика,
професионална квалификация – учител.
Ивайло Дочев Ненков – образование – висше,
специалност – международни икономически отношения, професионална квалификация – икономист, сертификат от Камарата на независимите
оценители в България за оценителска правоспо-
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собност за оценка на недвижими имоти, лиценз
от Агенцията за приватитизация за оценка на
недвижими имоти, оценител недвижими имоти.
Иван Николов Иванов – образование – висше,
специалност – топлинна и масообменна техника,
квалификация – машинен инженер, диплом по
специалност – патентно-лицензионна дейност,
месторабота – представител по индустриална
собственост, свободна професия, удостоверение
от Патентното ведомство на Република България – вписан в регистъра за представители по
индустриална собственост за следните обекти:
изобретения и полезни модели; марки, географски
означения и промишлен дизайн, сертификат за
оценителска правоспособност за оценка на права
на интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Иван Финев Иванов – образование – висше,
специалност – зенитно-технически войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер
по радиоелектронна техника, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството
и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебни автотехнически
експертизи, съдебен експерт на МППИ, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология
проблеми и аспекти, сертификат преобразуване,
ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и
данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи. Трансферно ценообразуване.
Методи при изготвяне на съдебните експертизи.
Сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
съдебно-митнически експертизи, (митнически
режими и процедури, митнически и валутни
нарушения и престъпления) месторабота – вещо
лице на свободна практика.
Мария Николова Трифонова – удостоверение
за правоспособен преводач-тълковник от и на
жестомимичен език, категория А, месторабота – свободна практика, преводач – тълковник
по жестомимика.
Мартин Асенов Гюзелев – образование – висше, специалност – археология, професионална
квалификация – археолог, специализация – класическа археологи я, диплом за нау чна степен – доктор по научната специалност 05.03.12
Археология; научна степен – доктор на науките
по 2.2 История и археология (Стара история).
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат на биологичните науки.
Мишо Стойчев Жеков – образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство за специализация – бизнес мениджмънт,
удостоверение от МЗХ – регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика и извършване
на дейности в горския фонд.
Нина Николова Стоянова – образование – висше, специалност – технол. на микроб. и ферм.
продукти, квалификация – инженер-технолог
по „технология на виното и високоалкохолните
напитки“.
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Пламена Петрова Попова – образование – висше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, специализация – правораздаване, образователна и научна степен „доктор“ по
научната специалност 05.05.13 „Изобретателско,
авторско и патентно право“, съдебни експертизи
по интелектуална собственост (Авторски и сродни
права, Търговски марки, Географски означения,
Промишлени дизайни).
Росица Станкова Казакова – образование –
висше, специалност – психология, квалификация – психолог, учител-логопед, удостоверение
от фондация „Областен ромски съюз“, Бургас,
за предоставяне на безвъзмезден труд в полза на
целеви групи на фондацията, удостоверение от
ОДЗ „Брезичка“, Бургас – старши учител-логопед.
Хрис т о Георг иев Бу рга з л иев – обра зование – висше, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – магистър
по икономика, свидетелство за призната специалност – фармацевт, специалист по организация
и икономика на дистрибуторската и аптечната
практика.
Христо Тодоров Брадев – образование – висше, специалност – икономика и управление на
търговията, квалификация – икономист по търговия, специализация – телекомуникации.
Цветелин Кирилов Иванов – образование –
висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама и
бизнес комуникации, длъжност – началник-отдел
„Митнически операции“, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури,
международен транспорт, спедиция, интрастат.
СПИСЪК
на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ към
Окръжния съд – Бургас, и Административния
съд – Бургас, за 2016 г.
Преводачи – английски език
1. Евелина Желева Шарапанова – образова н ие – висше, спец иа л нос т – пол и т олог и я,
специалност – международни отношения, втора
специалност – немско странознание, сертификат
английски език – В и С.
2. Невена Иванова Козекова – образование – висше, специалност – политология, удостоверение за ниво С2 – английски език.
Преводачи – руски език
1. Ири на С и меонова Ра дева – обра зование – средно, специалност – преводач-кореспондент с руски език, сертификат руски език, ниво С1.
2. Наталия Дмитриевна Недялкова – образование – висше, специалност – славянска филология,
квалификация – специалист по полски език и
литература и преподавател по български език
и литература в средните училища, сертификат
руски език – ниво С2.
Преводачи – гръцки език
1. Георги Панайотов Геров – преводач гръцки
език, протокол от Изпитна комисия на СУ „Св.
Климент Охридски“ за степен на владеене на
новогръцки език.
8311
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20. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и 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. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни материали, в площ
„Марков чукар“, разположена в землището на
с. Влахи, община Кресна, област Благоевград, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4495970

8489640

2.

4495970

8489990

3.

4495300

8490600

4.

4494910

8490600

5.

4494910

8490065

6.
4495470
8489640
772
21. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и 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 ЗПБ – строителни материали, в площ
„Чилиндера-2“, разположена в землището на
с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен,
описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4633710.0

9467640.0

2.

4633800.0

9467800.0

3.

4633800.0

9467900.0

4.

4633800.0

9468000.0

5.

4633800.0

9468100.0

6.

4633800.0

9468194.1

7.

4633968.7

9468195.0

8.

4633595.0

9468500.0

9.

4633450.0

9468280.0

10.

4633508.0

9468212.0

11.
4633450.0
9467685.0
773
22. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и 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 ЗПБ – строителни материали, в площ
„Чилиндера-1“, разположена в землището на
с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен,
описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4635000.0

9468000.0

2.

4634958.3

9468026.8
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№

X [m]

3.

4634893.7

9467949.0

4.

4634611.8

9467871.8

5.

4634568.1

9467864.6

6.

4634502.0

9467842.0

7.

4634519.9

9467750.8

3. Окръжен съд – гр. Варна 5 свободни длъжности

8.

4634399.9

9467782.7

4. Окръжен съд – гр. Ловеч 1 свободна длъжност

9.

4634297.5

9467766.5

10.

4634283.5

9467614.0

5. Окръжен съд –
гр. Пловдив

11.

4634227.8

9467605.6

6. Окръжен съд – Разград 1 свободна длъжност

12.

4634195.0

9467645.4

7. Окръжен съд – гр. Русе 1 свободна длъжност
8. Окръжен съд –
гр. Силистра

1 свободна длъжност

9. Окръжен съд –
гр. Хасково

1 свободна длъжност

10. Окръжен съд –
гр. Ямбол

1 свободна длъжност

13.

4634157.4

9467656.0

14.

4634117.9

9467589.8

15.

4634108.7

9467589.9

16.

4634106.5

9467624.5

17.

4634074.5

9467621.0

18.

4633965.0

9467440.0

19.

4634090.0

9467375.0

4634500.0
9467485.0
20.
774
40. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с § 55 ПЗРЗИДЗУ Т (ДВ, бр. 101 от
2015 г.), § 52, ал. 5 ПЗРЗИДЗУ Т (ДВ, бр. 98 от
2014 г.), чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „а“ (в редакцията преди изм. и доп. на ЗУ Т – ДВ, бр. 98
от 2014 г.) и ал. 4, чл. 145, ал. 2, т. 2, буква „а“
(в редакцията преди изм. и доп. на ЗУ Т – ДВ,
бр. 98 от 2014 г.) и чл. 182, ал. 2 ЗУ Т обявява,
че е издал Разрешение за строеж № РС-2 от
20.01.2016 г. на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕА Д, за обект „Ремонт на ВЛ 110 kV
„Химик“ – Подстанция „Марица-изток“ – Подстанция „АТЗ“, линеен строеж в землищата на:
с. Пясъчево – община Симеоновград, област
Хасково, с. Априлово и гр. Гълъбово – община
Гълъбово, с. Тихомирово, с. Тополяне, с. Диня
и с. Сърнево – община Раднево, с. Горно Ботево
и с. Хрищени – община Стара Загора, област
Стара Загора. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд чрез МРРБ в 14-дневен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
693
101. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 3/2015 г. на
Дисциплинарния съд при А двокатската колегия – Хасково, Милена Ангелова Стоянова – адвокат от А двокатската колегия – Хасково, се
лишава от право да у пра ж н ява а двокатска
професия за срок три месеца.
784
6. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 179 ЗСВ 32 свободни длъжности „младши съдия“ в окръжните
съдилища, както следва:

№

Орган на съдебната
власт

Брой длъжности

1. Окръжен съд –
Благоевград

1 свободна длъжност

2. Окръжен съд –
гр. Бургас

4 свободни длъжности

3 свободни длъжности

11. Софийски градски съд 13 свободни длъжности
2. Обявява на основание чл. 179 ЗСВ 30 свободни длъжности „младши прокурор“ в районните
прокуратури, както следва:
№

Орган на съдебната
власт

Брой свободни
длъжности

1.

Районна прокуратура –
1 свободна длъжност
Благоевград

2.

Районна прокуратура –
1 свободна длъжност
гр. Бургас

3.

Районна прокуратура –
2 свободни длъжности
гр. Варна

4.

Районна прокуратура –
1 свободна длъжност
гр. Велико Търново

5.

Районна прокуратура –
1 свободна длъжност
гр. Ихтиман

6.

Районна прокуратура –
1 свободна длъжност
гр. Кюстендил

7.

Районна прокуратура –
1 свободна длъжност
гр. Несебър

8.

Районна прокуратура –
1 свободна длъжност
гр. Пазарджик

9.

Районна прокуратура – 2 свободни длъжности
гр. Плевен

10.

Районна прокуратура – 3 свободни длъжности
гр. Пловдив

11.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжност
гр. Русе

12.

Районна прокуратура –
1 свободна длъжност
гр. Сандански

13.

Районна прокуратура –
1 свободна длъжност
гр. Сливен

14.

Районна прокуратура – 2 свободни длъжности
гр. Стара Загора

15.

Софийска районна
прокуратура

11 свободни длъжности

С Т Р.
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3. Обявява на основание чл. 180 ЗСВ конкурс
за заемане на 18 свободни длъжности „младши
съдия“ в окръжните съдилища, както следва:
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№

Орган на съдебната
власт
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Брой свободни
длъжности

Брой длъжности

10.

Районна прокуратура – 3 свободни длъжности
гр. Пловдив

1. Окръжен съд –
Благоевград

1 свободна длъжност

11.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжност
гр. Русе

2. Окръжен съд –
гр. Бургас

2 свободни длъжности

12.

Районна прокуратура –
1 свободна длъжност
гр. Сандански

3. Окръжен съд –
гр. Варна

3 свободни длъжности

13.

Районна прокуратура –
1 свободна длъжност
гр. Сливен

4. Окръжен съд –
гр. Пловдив

2 свободни длъжности

14.

Районна прокуратура – 2 свободни длъжности
гр. Стара Загора

5. Окръжен съд –
гр. Хасково

1 свободна длъжност

№

Орган на съдебната
власт

6. Софийски градски съд 9 свободни длъжности
3.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
3.2. П исмен и я т изп и т да с е п роведе на
9 април 2016 г. от 9 ч. в сградата на Софийския университет „Свети Климент Охридски“,
бул. Цар Освободител 15. Разпределението на
кандидатите по зали да бъде публикувано на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет
в раздел „Конкурси“, както и в раздел „Решения
на постоянните комисии“ – „Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори
и следователи“ – „Конкурси“.
3.3. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
4. Обявява на основание чл. 180 ЗСВ конкурс
за заемане на 30 свободни длъжности „младши
прокурор“ в районните прокуратури, както следва:
№

Орган на съдебната
власт

Брой свободни
длъжности

1.

Районна прокуратура –
1 свободна длъжност
Благоевград

2.

Районна прокуратура –
1 свободна длъжност
гр. Бургас

3.

Районна прокуратура –
2 свободни длъжности
гр. Варна

4.

Районна прокуратура –
1 свободна длъжност
гр. Велико Търново

5.

Районна прокуратура –
1 свободна длъжност
гр. Ихтиман

6.

Районна прокуратура –
1 свободна длъжност
гр. Кюстендил

7.

Районна прокуратура –
1 свободна длъжност
гр. Несебър

8.

Районна прокуратура –
1 свободна длъжност
гр. Пазарджик

9.

Районна прокуратура – 2 свободни длъжности
гр. Плевен

Софийска районна
11 свободни длъжности
прокуратура
4.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
4.2. П исмен и я т изп и т да с е п роведе на
16 април 2016 г. от 9 ч. в сградата на Софийския университет „Свети Климент Охридски“,
бул. Цар Освободител 15. Разпределението на
кандидатите по зали да бъде публикувано на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет
в раздел „Конкурси“, както и в раздел „Решения
на постоянните комисии“ – „Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори
и следователи“ – „Конкурси“.
4.3. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
5. На основание чл. 181, ал. 2 и 3 ЗСВ и чл. 8
от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване
в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи в 14-дневен срок от датата на
обнародване на обявата в „Държавен вестник“
кандидатите подават в администраци ята на
ВСС, София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление за
участие в конкурса (по образец), към което се
прилага: 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 ЗСВ; медицинско
удостоверение, издадено в резултат на извършен
медицински преглед, че лицето не страда от
психическо заболяване; нотариално заверено
копие от трудова/служебна и/или осигурителна
книжка; други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
766
86. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление № 90986/2004/000159 от 30.11.2015 г.
възлага на „Дикс т рей д“ – ЕООД, ЕИК по
БУЛСТАТ 130943417, със седалище и адрес на
управление София, кв. Надежда, бл. 253, вх. Е,
15.

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

ап. 119, представлявано от Добромир Петков Диков, следния недвижим имот: „Хамбар – 500 т.“
с инв. № 15 от парцеларния план на Стопански
двор, землище с. Величково, ЕК АТТЕ 10505, община Пазарджик, със застроена площ 343 кв. м,
намиращ се в парцел IX-15 Хамбар в кв. 3, с площ
на целия парцел 1525 кв. м от същия парцеларен
план. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението и същото подлежи
на вписване от съдията по вписванията при
Агенцията по вписванията по местонахождението на имота.
782
402. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Стара
Загора, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх.
№ 2597-000197 от 28.12.2015 г. възлага на „Минна
компания“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 130779569,
със седалище и адрес на управление София,
район „Връбница“, Промишлена зона „Орион“,
ул. 3020 № 34, представлявано от Десислава Драганова Филипова, следните недвижими имоти:
Поземлен имот с идентификатор: 12259.1027.151 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, с адрес на
поземления имот – Враца, п.к. 3000, кв. Източна
промишлена зона, ул. Васил Кънчов, с площ
161 284 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване:
за топлоенергийното производство, номер по
предходен план –  няма, съседи: 12259.1027.205,
12259.1027.182, 12259.1027.150, съгласно документ
за собственост, а именно: влезли в сила решения
№ 1077 от 8.07.2005 г. и № 1697 от 7.11.2005 г. на
Окръжния съд – Враца, вписани в Службата по
вписванията при Районния съд – Враца, в дв.
вх. peг. 9411, том IX -279 от 19.12.2006 г., протокол
от 25.09.2008 г., вписан в Службата по вписванията при Районния съд – Враца, под № 293,
том 8, вх. рег. 7845 от 31.10.2008 г. за спогодба
между „Атоменергоремонт – Гълъбово“ – ЕООД,
п ри зн а в а щ п р а в о т о н а с о б с т в ено с т в ърх у
19/20 идеални части от гореописания недвижим
имот, и „Минна компания“ – ЕООД, признаваща правото на собственост върху 1/20 идеални
части от гореописания недвижим имот, с площ
161 290 кв. м, при граници на целия поземлен
имот: от юг – имоти на „Химко“ – АД, Враца,
от север – железопътен път Враца – София, от
изток – ливади, и от запад – ОЦ „Младост“,
ведно с построените в него сгради:
1. Сграда (помпена станция за бензиново
стопанство) с идентификатор 12259.1027.151.5 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, с адрес на
сградата – Враца, п.к. 3000, кв. Източна промишлена зона, ул. Васил Кънчов, със застроена
площ 199 кв. м, разположена в поземлен имот
с идентификатор № 12259.1027.151, с предназначение: промишлена сграда, брой етажи: 1, стар
идентификатор –   няма, номер по предходен
план – няма, а съгласно документа за собственост представлява едноетажна сграда със ЗП
198 кв. м, построена през 1972 г., състояща се
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от производствено хале, канцелария и сервизно
помещение, без сутерен, със смесена конструкция от сглобяеми виброелементи и ту хлени
преградни стени.
2. Сг ра да (комби н и ра на п реч ис т ват ел на
станци я за отпадни води) с идентификатор
12259.1027.151.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, с адрес на сградата  – Враца,
п.к. 3000, кв. Източна промишлена зона, ул. Васил Кънчов, сградата е разположена в поземления имот с идентификатор № 12259.1027.151,
с предназначение: промишлена сграда, брой
етажи – 1, със застроена площ: 81 кв. м, стар
идентификатор – н яма, номер по пред ходен
план – няма, а съгласно документ за собственост
е с идентификатор 12259.1027.151.21, едноетажна,
построена през 1983 г., със сглобяема конструкция
и със застроена площ 140 кв. м.
3. Сг ра да (нат риев к арбонат нова водо подготвителна инсталация) с идентификатор
12259.1027.151.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, с адрес на сградата – Враца, п.к.
3000, кв. Източна промишлена зона, ул. Васил
Кънчов, разположена в поземлен имот с идентификатор № 12259.1027.151, с предназначение:
промишлена сграда, брой етажи – 1, със застроена площ 83 кв. м, стар идентификатор – няма,
номер по предходен план – няма, а съгласно
документ за собственост е с идентификатор
12259.1027.151.23, построена през 1995 г., с монолитна конструкция, едноетажна, без сутерен,
със застроена площ 81 кв. м.
4. Сграда (изпарителна станция) с идентификатор 12259.1027.151.27 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, с адрес на сградата – Враца,
п.к. 3000, кв. Източна промишлена зона, ул. Васил Кънчов, разположена в поземлен имот с
идентификатор № 12259.1027.151, с предназначение: промишелна сграда, брой етажи – 1, със
застроена площ: 371 кв. м, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, а
съгласно документ за собственост е построена
през 1996 г., с метална конструкция и със застроена площ 347 кв. м.
5. Сграда (солеви отпадък) с идентификатор 12259.1027.151.28 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, с адрес на сградата – Враца,
п.к. 3000, кв. Източна промишлена зона, ул. Васил Кънчов, разположена в поземлен имот с
идентификатор № 12259.1027.151, с предназначение: промишлена сграда, брой етажи – 1, със
застроена площ: 635 кв. м, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, а
съгласно документ за собственост е построена
през 1996 г., със смесена конструкция, едноетажна, със застроена площ 540 кв. м.
6. Сграда (главно разпределително устройство
и командна) с идентификатор 12259.1027.151.32 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
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одобрени със Заповед № РД- 18-43 от 16.09.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, с адрес на
сградата  – Враца, п.к. 3000, кв. Източна промишлена зона, ул. Васил Кънчов, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 12259.1027.151,
с предназначение: промишлена сграда, брой
етажи – 3, със застроена площ: 1462 кв. м, а
съгласно документ за собственост е построена
през 1967 г., със смесена констру к ци я, триетажна, на първи етаж – 14 бр. помещения, на
втори етаж – 2 бр. помещения, на трети етаж –
2 бр. помещения, със застроена площ 1983 кв. м
(РЗП 4797 кв. м).
7. Сграда (маслено стопанство ТЕЦ) с идентификатор 12259.1027.151.33 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата – Враца, п.к. 3000, кв. Източна промишлена
зона, ул. Васил Кънчов, разположена в поземлен
имот с идентификатор № 12259.1027.151, с предназначение: промишлена сграда, брой етажи – 1,
със застроена площ: 99 кв. м, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, а
съгласно документ за собственост е построена
през 1994 г., със смесена конструкция, едноетажна, състояща се от помпено помещение, склад
за масла и грес и ел. помещение със застроена
площ 98 кв. м.
8. Сграда (склад противопожарно оборудване) с идентификатор 12259.1027.151.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, с адрес на
сградата – Враца, п.к. 3000, кв. Източна промишлена зона, ул. Васил Кънчов, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 12259.1027.151,
с предназначение: промишлена сграда, брой
етажи – 1, със застроена площ: 172 кв. м, стар
идентификатор – н яма, номер по пред ходен
план – няма, а съгласно документ за собственост
е построена през 1971 г., едноетажна, без сутерен,
със сглобяема конструкция от виброелементи,
със застроена площ 171,12 кв. м.
9. Сграда (мазутно стопанство с помпена
станция) с идентификатор 12259.1027.151.76 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, с адрес на
сградата – Враца, п.к. 3000, кв. Източна промишлена зона, ул. Васил Кънчов, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 12259.1027.151,
с предназначение: промишлена сграда, брой
етажи – 1, със застроена площ: 348 кв. м, стар
и ден т ификатор – 12259.1027.151.35, номер по
предходен план  – няма, а съгласно документ за
собственост е построена през 1971 г., със сглобяема конструкция, едноетажна, със застроена
площ 378 кв. м.
10. Сг ра да (варово с т опа нс т во х и м водо очистка) с идентификатор 12259.1027.151.52 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, с адрес на
сградата – Враца, п.к. 3000, кв. Източна промишлена зона, ул. Васил Кънчов, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 12259.1027.151,
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с предназначение: промишлена сграда, брой
етажи – 1, със застроена площ: 310 кв. м, стар
идентификатор – н яма, номер по пред ходен
план – няма, а съгласно документ за собственост
е построена през 1984 г., със смесена конструкция, едноетажна, без сутерен, със застроена
площ 264 кв. м.
11. Сграда (електролизерна) с идентификатор 12259.1027.151.53 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, с адрес на сградата  – Враца,
п.к. 3000, кв. Източна промишлена зона, ул. Васил Кънчов, разположена в поземлен имот с
идентификатор № 12259.1027.151, с предназначение: промишлена сграда, брой етажи – 1, със
застроена площ: 104 кв. м, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, а
съгласно документ за собственост е построена
през 1967 г., със смесена конструкция, двуетажна,
на първи етаж – 19 бр. помещения, и на втори
етаж – 11 броя помещения, с бруто застроена
площ 1322 кв. м.
12. Сграда (склад навес ТЕЦ) с идентификатор 12259.1027.151.54 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, с адрес на сградата  – Враца,
п.к. 3000, кв. Източна промишлена зона, ул. Васил Кънчов, разположена в поземлен имот с
идентификатор № 12259.1027.151, с предназначение: промишлена сграда, брой етажи – 1, със
застроена площ: 437 кв. м, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, а
съгласно документ за собственост е построена
през 1967 г., със сглобяема конструкция, едноетажна, със застроена площ 435 кв. м.
13. Сграда (механична работилница ТЕЦ) с
идентификатор 12259.1027.151.55 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата – Враца, п.к. 3000, кв. Източна промишлена
зона, ул. Васил Кънчов, разположена в поземлен
имот с идентификатор № 12259.1027.151, с предназначение: промишлена сграда, брой етажи – 1,
със застроена площ: 222 кв. м, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма,
а съгласно документ за собственост е построена
през 1967 г., със сглобяема конструкция, едноетажна, със застроена площ 220 кв. м.
14. Сграда (главен корпус ТЕЦ) с идентификатор 12259.1027.151.56 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, с адрес на сградата – Враца,
п.к. 3000, кв. Източна промишлена зона, ул. Васил Кънчов, разположена в поземлен имот с идентификатор № 12259.1027.151, с предназначение:
сграда за енергопроизводство, брой етажи – 1,
със застроена площ: 4732 кв. м, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма,
а съгласно документ за собственост е пететажна,
построена през 1967 г., със сглобяема конструкция, състояща се от първи етаж – с 8 помещения,
втори етаж с 15 помещения, в т. ч. сервизни
помещения и съблекални, трети етаж – с едно
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помещение, на четвърти и пети етаж – по едно
помещение, със застроена площ 4777 кв. м.
15. Сграда (административен служебен корпус)
с идентификатор 12259.1027.151.57 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, с адрес на сградата – Враца, п.к.
3000, кв. Източна промишлена зона, ул. Васил
Кънчов, разположена в поземлен имот с идентификатор № 12259.1027.151, с предназначение:
административна, делова сграда, брой етажи – 3,
със застроена площ: 165 кв. м, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, а
съгласно документ за собственост е построена през
1967 г., със смесена конструкция на три етажа,
състояща се от 17 бр. помещения, със застроена
площ 170 кв. м.
16. Сграда (водоподготвителна инсталация) с
идентификатор 12259.1027.151.61 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата – Враца, п.к. 3000, кв. Източна промишлена
зона, ул. Васил Кънчов, разположена в поземлен
имот с идентификатор № 12259.1027.151, с предназначение: сграда със смесено предназначение,
брой етажи – 1, със застроена площ: 1761 кв. м,
стар идентификатор – няма, номер по предходен
план – няма, а съгласно документ за собственост
е построена през 1996 г., със смесена конструкция, на три нива, на кота 0,00 се състои от технологични резервоари, филтърно помещение и
санитарни помещения, на кота + 4,40 се намира
командна зала, лаборатории и др., на кота + 8,20
са реализирани битови помещения, канцеларии
и работилници, със застроена площ 1728 кв. м.
17. Сграда (предочистка за нова водоподготвителна инсталация) с идентификатор 12259.1027.151.63
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г. на
изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата – Враца, п.к. 3000, кв. Източна промишлена
зона, ул. Васил Кънчов, разположена в поземлен
имот с идентификатор № 12259,1027.151, с предназначение: промишлена сграда, брой етажи – 1,
със застроена площ: 258 кв. м, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, а
съгласно документ за собственост е построена през
1995 г., със сглобяема стоманобетонна конструкция, едноетажна, със застроена площ 257,56 кв. м.
18. Сграда (газово стопанство) с идентификатор 12259.1027.151.64 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата  – Враца, п.к.
3000, кв. Източна промишлена зона, ул. Васил
Кънчов, разположена в поземлен имот с идентификатор № 12259.1027.151, с предназначение:
промишлена сграда, брой етажи – 1, със застроена
площ: 168 кв. м, стар идентификатор – няма, номер
по предходен план – няма, а съгласно документ за
собственост е построена през 1967 г., със смесена
конструкция, монолитна с частично сглобяеми
елементи, едноетажна, състояща се от четири
помещения със застроена площ 164 кв. м.
19. Сграда (химводоочистка) с идентификатор 12259.1027.151.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, с адрес на сградата  – Враца,
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п.к. 3000, кв. Източна промишлена зона, ул. Васил
Кънчов, разположена в поземлен имот с идентификатор № 12259.1027.151, с предназначение: складова
база, склад, брой етажи – 1, със застроена площ:
1615 кв. м, стар идентификатор – няма, номер по
предходен план – няма, а съгласно документ за
собственост е построена през 1967 г., със смесена
конструкция, двуетажна, на първи етаж – 19 бр. помещения, и на втори етаж – 11 бр. помещения,
със застроена площ 1322 кв. м.
739
85. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурси за цивилни служители за заемане на академична длъжност главен
асистент в област на висшето образование 9.
Сигурност и отбрана за извършване на научна и
научноизследователска дейност по професионално
направление 9.1. Национална сигурност, научна
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“ –  един; по
професионално направление 9.2. Военно дело,
научна специалност „Организация и управление
на въоръжените сили“ – един, двата със срок
2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите
от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия
„Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите
и необходимите документи са публикувани на
сайта на академията. Документи и справки – в
София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел.:
92-26-512, 92-26-576.
590
160. – Академията на МВР – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент#“ за държавен служител по § 86
ПЗРЗИДЗМВР от област на висшето образование:
3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. Психология; научна
специалност „Психология“; учебни дисциплини
„Професионална/полицейска психология“, „Организационна психология“, „Психология на управлението“, „Криминална психология“ и „Психология
на разузнавателната дейност“ в катедра „Психология и управление на полицията“ към факултет „Полиция“ при Академията на МВР – един със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Академията на МВР, п.к. 555, тел.:
02/98 29 246; 02/98 29 266.
645
198. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
„професор#“ за държавен служител по § 86
ПЗРЗИДЗМВР от област на висшето образование:
5. Технически науки; професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия; научна
специалност: Техника на безопасността на труда
и противопожарната техника; учебна дисциплина
„Термодинамика и топлопренасяне при пожар“ в
катедра „Управление на безопасността и превенция“ към факултет „Пожарна безопасност и защита
на населението“ при Академията на МВР – един
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в Академията на МВР,
п.к. 555, тел.: 02/98 29 246; 02/98 29 266.
783
32. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висшето образование
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7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите на
Катедрата по акушерство и гинекология на база
СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – в София 1431, ул. Здраве 2, СБАЛАГ
„Майчин дом“, Катедра по акушерство и гинекология, ет. 1, стая 113, тел. 02/91 72 376.
833
33. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за четирима
главни асистенти в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Психиатрия“ за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология – трима за Клиника по психиатрия на база УМБАЛ „Александровска“ и един за база МБАЛНП „Св. Наум“ – ЕАД,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в София 1431,
бул. Г. Софийски 1, канцелария на Клиниката по
психиатрия, тел.: 02/9230 456 и 9230 479.
834
34. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
доценти в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Педиатрия“
за нуждите на Катедрата по педиатрия – един за
Детска клиника на база УМБАЛ „Александровска“
и един за Клиника по ревматология, хематология
и кардиология на база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван
Митев“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки – в
София 1606, бул. Акад. Иван Гешов 11, Личен
състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“,
тел. 02/815 42 79.
835
35. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен
асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Урология“
за нуждите на Катедрата по спешна медицина на
база Отделение по урология и андрология към
УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в София, ул. Бяло море 8,
УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, Катедра по
спешна медицина, тел. 02/9432 226.
836
36. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Ото-рино-ларингология“ за нуждите на Катедрата по УНГ болести
на база Клиника по УНГ болести към УМБАЛ
„Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – в София 1504, бул. Ген. Данаил Николаев 26, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ,
Катедра по УНГ болести, тел. 02/9432-139.
858
37. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Нуклеарна
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медицина“ за нуждите на Клиничния център по
нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска
онкология на база МБАЛНП „Св. Наум“, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в София 1431, ул. Здраве 2,
Клиника по нуклеарна медицина, тел. 02/9230-890.
859
79. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет на Медицинския университет – София
(протокол № 28/10.11.2015 г.), обявява конкурс за
главен асистент – един в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.3. Фармация, научна специалност
Фармацевтична химия, за нуждите на катедра
„Фармацевтична химия“ на Фармацевтичния
факултет при МУ – София. В двумесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи
във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000
София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74,
http://mu-sofia.bg/.
733
240. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент
от област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.2. Военно
дело по научни специалности 05.12.01. Организация
и управление на въоръжените сили (по учебните
дисциплини: „Международни и регионални системи за сигурност“, „Лидерска подготовка – част І
(Развитие на личността на лидера)“, „Лидерска
подготовка – част ІІ (Дейност на военния лидер
при изграждане на екип и управление на груповите
процеси)“, „Лидерска подготовка  – част ІІІ (Тактическо лидерство – компетентности, дейности
и тактическо оцеляване)“ и „Лидерска подготовка – част ІV (Лидерство в операции и кризи)“,
„Международни и регионални системи за сигурност (Еразъм)“) с учебна натовареност 480 часа,
приравнени към упражнения, за военнослужещ
в катедра „Национална и регионална сигурност“
във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил
Левски“. Изисквания към кандидатите: „майор“
(„капитан“ с изпълнени условия по чл. 21 във
връзка с чл. 33, ал. 2 ППЗОВС на Република България) с код на длъжността 3131 9026, ВОС – 1011,
5011, 7041 или 7061; да са придобили образователна
и научна степен „доктор“; да владеят английски
или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2
по STANAG 6001; да притежават разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво
не по-ниско от „Секретно“ (кандидатите, които
нямат такова разрешение, следва да отговарят на
изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита
на класифицираната информация). Документите
да отговарят на изискванията на Заповед № ОХ602 от 19.07.2011 г. и Заповед № ОХ-15 от 11.01.2016 г.
на министъра на отбраната. Заповедите са обявени
на сайта на Министерството на отбраната. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
регистратурата на университета, Велико Търново,
бул. България 76. За контакти: тел. 062/618832.
636
241. – Националният военен университет
„Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен
асистент от област на висшето образование
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9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, по научни специалности
05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили“ (по учебните дисциплини: „Тактикоспециална подготовка“, „Военна топография и
курс по оцеляване“, „Парашутна подготовка“,
„Сигнално разузнаване и електронна война“ и
„Тероризъм и контратероризъм“) с учебна натовареност 550 часа, приравнени към упражнения,
за военнослужещ в катедра „Разузнаване“ във
факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“.
Изисквания към кандидатите: „подполковник“ с
код на длъжността 3142 9001; „майор“ („капитан“
с изпълнени условия по чл. 21 във връзка с чл. 33,
ал. 2 ППЗОВС на Република България) с код
на длъжността 3131 9026, ВОС – 1301, 1321, 1331,
1401 или 6901; да са придобили образователна и
научна степен „доктор“; да владеят английски
или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2
по STANAG 6001; да притежават разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво
не по-ниско от „Секретно“ (кандидатите, които
нямат такова разрешение, следва да отговарят на
изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита
на класифицираната информация). Документите да
отговарят на изискванията на Заповед № ОХ-602
от 19.07.2011 г. и Заповед № ОХ-15 от 11.01.2016 г.
на министъра на отбраната. Заповедите са обявени
на сайта на Министерството на отбраната. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
регистратурата на университета, Велико Търново,
бул. България 76. За контакти: тел. 062/618 832.
637
290. – Националният военен университет
„ Васи л Левск и“ – Ве л и ко Т ърново, о бя вява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висшето образование
5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация,
научна специалност „Технология за производство
на летателни апарати“, за нуждите на катедра
„Авиационна техника и технологии“ на факултет
„Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“ – един, за
военнослужещ. Конкурсът е обявен със Заповед
№ ОХ-23 от 12.01.2016 г. на миинстъра на отбраната,
линк: http://www.nvu.bg/node/1462. Срок за подаване
на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата за
некласифицирана информация на университета. За
контакти: тел. (062) 61-88-75; Siemens: 62075; GSM
0888-131-479; е-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
709
318. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност доцент в област
на висшето образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.2. Военно село,
научна специалност „Организация и управление
на въоръжените сили“, за нуждите на департамент
„Езиково обучение и физическа подготовка“ на
НВУ „Васил Левски“ – един, за военнослужещ. Конкурсът е обявен със Заповед № ОХ-851 от 9.12.2015 г.
на министъра на отбраната, линк: http://www.nvu.
bg/node/1449. Срок за подаване на документи –
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в регистратурата за некласифицирана информация на университета. За контакти:
тел. (062) 618-875; Siemens: 62075; GSM 0888-131-479,
e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
734
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319. – Националният военен у ниверситет
„Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент
в област на висшето образование 9. Сигурност
и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и
управление на въоръжените сили“, за нуждите
на катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от полевата артилерия“
на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ
„Васил Левски“ – един, за военнослужещ. Конкурсът е обявен със Заповед № ОХ-851 от 9.12.2015
г. на министъра на отбраната, линк: http://www.
nvu.bg/node/1450. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в регистратурата за некласифицирана информация на университета. За
контакти: тел. (062) 61-88-75; Siemens: 62075; GSM
0888-131-479; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
871
179. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Очни болести“ – един в сектор „Очни болести“
на катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ“
за нуждите на Клиниката по очни болести на
УМБАЛ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
589
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН, София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент по
02.17.05. Архитектура на сградите, конструкции,
съоръжения и детайли (реутилизация и ревитализация на промишлени предприятия и райони),
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия – един, за нуж дите
на сектор „Архитектура“, със срок 2 месеца от
обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Кракра 21, справки
на тел. 02/944-24-14.
591
34. – Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки
(полимери и полимерни материали) за лаборатория
„Структура и свойства на полимерите“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103А, тел. 979-22-09.
604
57. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява
конкурс за главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика, за нуждите на секция
„Биоинформатика и математическо моделиране“
към института със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
648
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6. – Институтът за държавата и правото при
БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент – един по трудово
право от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.6. Право, за нуждите на секция
„Гражданскоправни науки“. Документите се подават в ИДП – п.к. 1000 София, ул. Сердика 4, в срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
740
48. – Инс тит у т ът по невробиологи я при
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент
по професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Физиология на животните и човека“ за нуждите на направление „Синаптична сигнализация и комуникации“ – един.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Информация и подаване
на документи – в канцеларията на института,
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, блок 23, стая 213,
тел. 02-979-2151.
741
73. – Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН – София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Органична
химия“, за нуждите на лаборатория „Органичен
синтез и стереохимия“ – един със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 9, стая 206, тел. (02) 872-48-17.
769
64. – Институтът по електроника при БАН –
София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.1. Физически науки, научна
специалност 01.03.22 Физика на вълновите процеси,
за нуждите на лаборатория „Микро- и нанофотоника“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Институт
по електроника, бул. Цариградско шосе 72, 1784
София, тел. 02/875-00-77, факс 02-975-3201.
770
57. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при
БАН – София, обявява конкурси за академични длъжности по професионално направление
4.3. Биологични науки за: професор по 01.06.10
Биохимия (невропатобиохимия) за нуждите на
секция „Експериментална морфология“; доцент
по 01.06.26 по Морфология за нуждите на секция
„Експериментална морфология“, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25,
ет. 3, стая 302, тел.: 02/9792773.
856
502. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурси за: професор в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина
и научна специалност „Ортопедия и травматология“ за нуждите на Първа травматологична
клиника; доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Детска хирургия“ за нуждите на Клиниката по
детска хирургия. Срок за подаване на документите:
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: бул. Тотлебен 21, тел. 9154 400.
771
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С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Синдикалната федерация на
служителите в Министерството на вътрешните
работи, представлявана от зам.-председателя на
Управителния съвет – Илия Димитров Кузманов, София, ул. Иван Вазов 42, ет. 2, ап. 7, на
Наредба № 8121з-1006 от 24.08.2015 г. за реда
за ос ъщес т вя ва не на пож арогаси т ел ната и
спасителната дейност от органите за пожарна
безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи, издадена
от министъра на вътрешните работи, по което
е образувано адм. д. № 13643/2015 г. по описа
на Върховния административен съд.
708
Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от сдру жение с нестопанска цел
„Форум природа“ със седалище и адрес на управление София, сдружение с нестопанска цел
„Коалиция за устойчиво развитие“ със седалище
и адрес на управление София и сдружение с нестопанска цел „Независим обществен контрол“
със седалище и адрес на управление София
против Правилника за функциите, задачите и
състава на Висшия експертен екологичен съвет, издаден от министъра на околната среда
и водите и обнародван в „Държавен вестник“,
бр. 19 от 13.03.2015 г., по което е образувано
адм.д. № 10127/2015 г. по описа на Върховния
административен съд.
857
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от „Комплекс“ – ООД, с
ЕИК 812158756, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Константин Величков 34, ет. 2,
представлявано от управителя Иван Желязков
Иванов, на решение на общинския съвет, прието по т. 40 от дневния ред на проведеното на
17.12.2015 г. заседание (протокол № 6), с което
е отменено като нищожно Решение № 49-16
от 24.03.2015 г. По оспорването е образувано
а дминист рат ивно дело № 8/2016 г., което е
насрочено за 22.03.2016 г. – 14,20 ч.
735
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 42/2016 г.
по протест на прокурор при Районна прокуратура – Лом, срещу чл. 16, ал. 2, т. 1 и 2 от
Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Лом, приета с Решение № 457
на Общинския съвет – гр. Лом, от протокол
44/20.01.2010 г., допълнена и изменена с Решение № 649 от протокол 65/22.12.2010 г., Решение
№ 670 от протокол 66/31.01.2011 г., Решение
№ 726 от протокол 71/12.05.2011 г., Решение
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№ 764 от протокол 76/16.09.2011 г., Решение
№ 178 от протокол 12/21.06.2012 г., Решение
№ 271 от протокол № 26/21.12.2012 г., Решение
№ 609 от протокол № 79/22.12.2014 г., Решение
№ 618 от протокол № 81/27.01.2015 г. на Общинския съвет – гр. Лом. Конституирани страни по
делото са: протестираща страна – прокурор при
Районна проку рат у ра – Лом, ответник – Общинският съвет – гр. Лом, чрез председателя,
и служебно конституирана страна – Окръжна
прокуратура Монтана. А дминистративно дело
№ 42/2016 г. е насрочено за 11.03.2016 г. от 10 ч.
792
Административният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община гр. Русе,
приета от Общинския съвет – гр. Русе, по което
оспорване е образувано адм.д. № 656/2015 г. по
описа на А дминистративния съд – Русе, V състав, насрочено за 23.03.2016 г. в 10 ч. Оспорваща
страна по делото е Бойко Георгиев Никифоров.
791
Бургаският районен съд, гражданска колегия, III състав, призовава Олена Анатолиевна
Кулешова, родена на 22.04.1981 г., гражданка
на Украйна, да се яви в съдебно заседание на
17.03.2016 г. от 9,20 ч. в Бургаския районен съд,
намиращ се в Бургас, ул. А лександровска 101,
за да є бъдат връчени книжа – искова молба
за развод и приложенията към нея по гр.д.
№ 7512/2015 г. по описа на съда. Указва на
лицето, че ако не се яви да получи книжата,
следва да посочи съдебен адрес, на който да му
бъдат връчвани съобщенията, като в противен
случай производството ще се гледа по реда на
чл. 48, ал. 2 ГПК, като на ответницата Кулешова ще бъде назначен особен представител.
736
Районният съд – гр. Гълъбово, на основание
чл. 48, ал. 1 ГПК съобщава на Руска Георгиева
Радева, с неизвестен адрес, че в едномесечен
срок, считано от обнародването в „Държавен
вестник“, следва да заяви с нарочна писмена
молба по ч. гр. д. № 609/2015 г. по описа на РС
Гълъбово дали приема наследството, оставено
є от наследодателя Митьо Радев Иванов, като
в случай че не изрази становище в указания
от съда срок, ще изгуби правото си да приеме
наследството на основание чл. 51, ал. 2 от Закона за наследството.
793
Дуловският районен съд уведомява Хайрие
Дюзг ьор, г ра ж да нка на Реп ублика Ту рц и я,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България, че срещу нея е заведено
г р. д. № 546/2015 г. по описа на Дуловск и я
районен съд от Рамадан Акиф А лиосман по
чл. 341 ГПК във връзка с чл. 69 и сл. ЗН и че
в деловодството на съда на адрес гр. Дулово,
ул. Васил Левски 12, се намират исковата молба и приложенията, които може да получи в
двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“. При неявяване
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на Хайрие Дюзгьор или упълномощено от нея
лице в указания двуседмичен срок съдът ще є
назначи особен представител.
696
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, призовава Неврие Исуфова Салиева,
родена на 15.04.1934 г., Рамие Осман Джалил,
родена 1941 г., и Зийнеб Ниязи Осман, родена
1956 г., с последен адрес Турция, сега с неизвестен адрес, да се явят в съда на 11.03.2016 г.
в 9,30 ч. като ответници по гр.д. № 1010/2015 г.,
заведено от Мюмин Йозтюрк, Ръдван Йозтюрк
за връчване на съобщения. Ответниците да посочат съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
695
Пр о в а д и й с к и я т р а й о н е н с ъ д п ри з ов а в а
Милка Неделчева Стойкова, Митю Неделчев
Банков и Цветанка Стоянова Демирова, сега
с неизвестни а дреси, да се явят в съда на
6.04.2016 г. в 11,30 ч. като заинтересована страна
по гр.д. № 1051/2013 г., заведено от „Марина Гардън“ – ООД, „Еко тур инвест къмпани“ – ООД,
„Аспарухово лейк инвестмънт къмпани“ – ООД,
„Грийнфиш България, Скайфиш“ – ООД. Заинтересованите ст рани да посочат съдебни
адреси, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
757
Разградският районен съд призовава Салим
Мустафа Салим, роден на 5.03.1966 г., да се яви
незабавно в качеството си на ответник в Районен съд – Разград, стая № 106, за получаване
на препис от исковата молба и приложенията
по гр. д. № 2205/2015 г. по описа на Районен
с ъд – Разг ра д. От ве т н и к ът С а л и м Мус тафа
Салим следва да посочи съдебен адрес в Република България. Ако въпреки обнародването в
„Държавен вестник“ Салим Мустафа Салим не
се яви в съда, за са получи преписи от исковата
молба и приложенията, съдът ще му назначи
особен представител на разноски на ищеца на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
794
Русенският районен съд, I гр. състав, съобщава на Любен Петков Минчев, роден на
13.02.1923 г., без обявен постоянен и настоящ
адрес на пребиваване в Рeпублика България,
че следва да се яви в съда по гр. д. № 6167 от
2014 г., РРС, І гр. с., по иск с правно основание
чл. 34 ЗС, заведен от Георги Иванов Керчев.
Съд ът у казва на от вет ника, че м у се дава
едномесечен срок от датата на обнародване
в „Държавен вестник“ на това обявление, че
следва да подаде писмен отговор, който задължително трябва да съдържа: посочване на
съда, номера на делото, името и адреса, както
и на законен представител или пълномощник,
ако има такива; становище по допустимостта и основателността на иска; становище по
обстоятелствата, на които се основава искът;
възраженията срещу иска и обстоятелствата, на
които те се основават; подпис на лицето, което
подава отговора. В отговора на исковата молба
е длъжен да посочи доказателствата (гласни и
писмени) и конкретните обстоятелства, които
ще доказва с тях, както и да представи всички
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писмени доказат елст ва, с кои т о разполага.
Към отговора на исковата молба следва да се
представят: пълномощно, когато отговорът се
подава от пълномощник, преписи от отговора и
приложенията към него според броя на ищците.
Указва на ответника, че в този срок може да
предяви насрещен иск, ако са налице условията
за това (чл. 211 ГПК), инцидентен иск (чл. 212
ГПК), както и може да иска привличане на
трето лице помагач (чл. 219, ал. 1 ГПК), както
и да предяви обратен иск срещу третото лице
помагач (чл. 219, ал. 3 ГПК), както и да оспори
истинността на представен от ищеца документ.
Указва на ответника, че когато в законоустановения срок не подаде писмен отговор, не
вземе становище, не направи възражения, не
посочи доказателства, не представи писмени
доказателства или не упражни правата си по
чл. 211, ал. 1 ГПК – да предяви насрещен иск,
по чл. 212 ГПК – да предяви инцидентен установителен иск, и по чл. 219 ГПК – да привлече
трето лице помагач, както и да предяви обратен иск срещу него, той губи възможността да
направи това по-късно, освен ако пропускът се
дължи на особени непредвидени обстоятелства.
Указва на ответника, че ако не представи в
срок отговор на исковата молба и не се яви в
първото заседание по делото, без да е направил
искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване
на неприсъствено решение срещ у него или
да оттегли иска. Указва на ответника, че има
възможност да ползва правна помощ, ако има
необходимост и право на това по реда на чл. 94
и сл. ГПК и ако отговаря на изискванията на
чл. 21, т. 2 и 3 във връзка чл. 22, ал. 1 и чл. 23,
ал. 4 от Закона за правната помощ, както и че
исковата молба ведно с приложенията ще бъдат
оставени в канцеларията на Русенския районен
съд. Указва на ответника, че следва да посочи
служебен адрес. Гражданско дело № 6167 от
2014 г. по описа на РРС, І гр. с., е насрочено
за 17.05.2016 г. в 13 ч., като ответникът следва
да се яви по делото или да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
646
Софийският районен съд, III граж данско
отделение, 139 състав, уведомява Йошко Дулич,
гражданин на Република Хърватия, роден на
26.06.1972 г., че има качеството на ответник по
гр.д. № 62260/2015 г. по описа на СРС, III ГО,
139 състав, образувано по предявен иск с правно основание чл. 127а СК от Татяна Захариева
Витанова от София, ж.к. Сухата река, бл. 18,
вх. Г, ет. 6, ап. 20, и му указва, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на СРС, III
ГО, 139 състав, за връчване на съобщението по
чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея.
587
Софийският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ Чарли Битон, гражданин на Израел,
с неизвестен адрес в България, да се яви в
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к а н це лари я т а на С о фи йск и я ра йонен с ъ д ,
III гражданско отделение, 84 състав, София,
бул. Цар Борис III № 54, да получи препис от
исковата молба и приложенията, подадена от
Зонка Димитрова Битон, с правно основание
чл. 127 от Семейния кодекс. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител.
630
Софийският районен съд, II ГО, 72 състав,
по гр.д. № 47201/2012 г. уведомява ответницата
Зиглинде Хилде Хайнрих Аппелт, родена на
24.01.1933 г., ж иву ща в г р. Мюн хен, Германия, че срещу нея е предявен иск за делба и
е образувано гражданско дело от Лазар Даков
Петков; указва на ответницата Зиглинде Хилде Хайнрих Аппелт, че може в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да получи книжата по делото в канцеларията
на Софийския районен съд, както и да посочи
адрес в страната, на който да бъде призована
по делото.
756
Ра йон н и я т с ъд – г р. С р едец , п ри з ова ва
Вера Васильевна Верещагина, гражданка на
Русия, с неизвестен адрес, като ответница по
гр.д. № 347/2015 г. по описа на съда, заведено
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕА Д, с
ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3,
да се яви в канцеларията на деловодството в
двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея. При неявяване книжата ще се смятат за
редовно връчени и на ответницата ще бъде
назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
215
Районният съд – гр. Средец, призовава Магфур Мансурович Ишмухамедов, гражданин на
Руската федерация, с неизвестен адрес, като
ответник по гр.д. № 372/2015 г. по описа на
съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕА Д, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов 3, да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“, за да
получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
216
Ра йон н и я т с ъд – г р. С р едец , п ри з ова ва
Юрий Васильевич Стерхов, Ирина Васильевна
Стерхова, Марина Юрьевна Жукова и Роман
Юрьевич Стерхов, всички граждани на Руската
федерация, с неизвестни адреси, като ответници
по гр.д. № 375/2015 г. по описа на съда, заведено
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕА Д, с
ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3,
да се явят в канцеларията на деловодството в
двуседмичен срок от обнародването на съоб-
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щението в „Държавен вестник“, за да получат
преписи от исковите молби и приложенията
към тях. При неявяване книжата ще се смятат
за редовно връчени и на ответниците ще бъдат
назначени особени представители на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
217
Районният съд – гр. Средец, призовава Инна
Дмитриевна Евграфова, гражданка на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответница
по гр. д. № 393/2015 г. по описа на съда, заведено
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕА Д, с
ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да
се яви в съда в канцеларията на деловодството
в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея. При неявяване книжата ще се смятат за
редовно връчени и на ответницата ще бъде
назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
487
Ра йон н и я т с ъд – г р. С р едец , п ри з ова ва
Териса Уайт и Мартин Уайт, граждани на Ирландия, с неизвестни адреси, като ответници по
гр. д. № 375/2015 г. по описа на съда, заведено
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕА Д, с
ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да
се явят в съда в канцеларията на деловодството
в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получат
препис от исковата молба и приложенията към
нея. При неявяване книжата ще се смятат за
редовно връчени и на ответниците ще бъде
назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
488
Районният съд – гр. Средец, призовава Мохамед Назрул Ислам, гражданин на Ирландия,
с неизвестен адрес, като ответник по гр. д.
№ 375/2015 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в
съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“, за да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея. При
неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
489
Тетевенският районен съд, III състав, ГК,
на основа н ие ч л. 48 и 131 Г П К п ризова ва
Снежана Иванова Велева с постоянен адрес в
гр. Луковит, област Ловеч, ул. Св. св. Кирил
и Методий 25, и настоящ адрес в Гърция, с
неизвестен административен адрес в чужбина,
като ответница по гр.д. № 725/2015 г. с предмет
делба, заведено от Анна Георгиева Соттокорна
от София и Христо Георгиев Стефанов от Тетевен, с указания да се яви в съда и да получи
исковата молба и доказателствата по делото
в 14-дневен срок от обнародването в „Държа-
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вен вестник“. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК и ще є се
назначи особен представител.
261
Тетевенският районен съд, III състав, ГК,
на основание чл. 48 и 131 ГПК призовава Теменужка Иванова Никова с постоянен адрес
в гр. Луковит, област Ловеч, ул. Св. св. Кирил
и Методий 28, и настоящ адрес в Гърция, с
неизвестен административен адрес в чужбина,
като ответница по гр.д. № 725/2015 г. с предмет
делба, заведено от Анна Георгиева Соттокорна
от София и Христо Георгиев Стефанов от Тетевен, с указания да се яви в съда и да получи
исковата молба и доказателствата по делото
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК и ще є се
назначи особен представител.
262
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява,
че е образувано гр. дело № 509 по описа на
съда за 2014 г. по предявено на 28.05.2014 г.
мотивирано искане на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество – София, с
правно основание по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД,
с цена на иска – 430 555,91 лв., срещу Валери
Еманоилов Господинов, с постоянен адрес Варна,
бул. Цар Освободител 17, вх. А, ет. 4, ап. 8, и
Красимира Панайотова Господинова с постоянен
адрес Варна, бул. Цар Освободител 17, вх. А,
ет. 4, ап. 8, за отнемане в полза на държавата
на следното имущество на стойност 3300 лв.,
а именно:
Неурегулиран поземлен имот – празно дворно място, в с. Лазарци, община Елена, област
Вел и ко Търново, ц я ло т о с п лощ о т около
6 0 0 к в. м , п ри г ра н и ц и н а Н У П И: у л и ц а ,
наследници на Иван Н. Владов, наследници
на Илия Хр. Аврамов и наследници на Иван
Хр. Аврамов, който имот влиза в чертите на
околовръстния полигон на нямащото регулационен план с. Лазарци, придобит с НА № 184,
том 4, рег. № 2570, дело № 764/27.09.2004 г. (акт
№ 132, том 4, дело 774/2004 г., вх. рег. № 894 от
27.09.2004 г. на СВ – Елена). Съдът указва на
третите лица, които претендират самостоятелни
права върху описаното имущество, че могат да
встъпят в делото, като предявят съответния иск
до един месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Съдебното заседание по делото е
насрочено за 6.06.2016 г. от 13,30 ч.
795
Пазарджишкият окръжен съд, т ърговска
колегия, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
уведомява, че има образувано гр.д. № 301/2015 г.
въз основа на мотивирано искане на Комиси ята за отнемане на незаконно придобито
имущество срещу: 1. Тодор Иванов Грочев с
постоянен адрес: гр. Пещера, ул. А лександър
Стамболийски 18А; 2. Емилия Петрова Грочева
с постоянен адрес: гр. Пещера, ул. А лександър
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Стамболийски 18А; 3. Димо Янков Фолев с
постоянен адрес: гр. Пещера, ул. Освобождение 27. Определя двумесечен срок от датата на
обнародване в „Държавен вестник“ на заинтересованите лица да предявят претенции върху
имуществото, описано, както следва:
От Тодор Иванов Грочев и Емилия Петрова
Грочева:
недвижим имот, намиращ се в гр. Пещера,
община Пещера, област Пазарджик, ул. Освобождение 27, а именно: ПИ № 1038, съставляващ дворно място общо със застроена и
незастроена площ 200 кв. м, участващ в състава на УПИ II-546, 1038, попадащ в квартал
68 по ПУП на гр. Пещера, община Пещера,
област Пазарджик, със застроена и незастроена
площ на целия УПИ II-546, 1038 от 562 кв. м,
при граници: от север – ул. Освобождение, от
изток – имот № 546, от юг – УПИ XIII – 1052,
и от запад – УПИ I-1037, ведно с построените
в него едноета ж на масивна сг рада – гара ж,
със застроена площ 22 кв. м, при съседи на
гаража: от север – ул. Освобождение, от изток – входно антре с коридор, представляващ
част от жилищна сграда, от запад – УПИ I-1037,
от юг – кухня с коридор, представляващ част
от жилищна сграда, и над него – хол и втори
редовен ж илищен ета ж, както и триета ж на
масивна жилищна сграда, цялата със застроена
площ 111 кв. м, съставляваща западната секция
от предвидената за застрояване (сключено) в
УПИ II-546, 1038 сграда близнак;
съгласно скица, издадена от СГКК – Пазарджик, поземлен имот № 1038 е с идентификатор
№ 56277.502.579, при съседи: поземлени имоти с
идентификатор № 56277.502.9553; 56277.502.578;
56277.502.593; 56277.502.268; жилищната сграда в
имота е с идентификатор № 56277.502.579.1, ЗП
112 кв. м, брой етажи: 3, предназначение – жилищна сграда еднофамилна; пазарната стойност
на имота към настоящия момент е в размер
135 460 лв.;
лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
рег. № РА3003АН, рама № WVWZZZ1JZWD063987,
двигател № AKQ001719, с дата на първа регистрация
13.03.1998 г., придобит на 20.09.2005 г.; пазарната
стойност към настоящия момент – 3500 лв.;
мотопед, марка „Баотиан“, модел „БТ49КТ-20“,
рег. № РА3060M, рама № L82TCAPL081000415,
двигател № 08558337, с дата на първа регистрация
13.09.2012 г., придобит с договор за покупкопродажба на 12.09.2012 г.; пазарната стойност
към настоящия момент – 1000 лв.
От Тодор Иванов Грочев:
сумата общо в размер 80 000 лв., преминала
по банкова сметка BG 32 UBBS 8002 1058 9054 20,
открита в „Обединена българска банка“ – А Д,
с титуляр Тодор Иванов Грочев;
сумата общо в размер 14 400 лв., представляваща начислена лихва по банкова сметка BG
32 UBBS 8002 1058 9054 20, открита в „Обединена българска банка“ – А Д, с титуляр Тодор
Иванов Грочев;
сумата общо в размер 802 лв., преминала по
банкова сметка BG 09 UBBS 8002 1108 8325 10,
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открита в „Обединена българска банка“ – А Д,
с титуляр Тодор Иванов Грочев;
сумата общо в размер 169,50 лв., представляваща начислена лихва по банкова сметка BG
09 UBBS 8002 1108 8325 10, открита в „Обединена българска банка“ – А Д, с титуляр Тодор
Иванов Грочев;
сумата общо в размер 8789,21 лв., преминала
по банкова сметка BG 67 UBBS 8002 1428 0441 10,
открита в „Обединена българска банка“ – А Д,
с титуляр Тодор Иванов Грочев;
сумата общо в размер 52 916,94 лв., преминала по банкова сметка BG 87 BPBI 7930 2430
8840 01, открита в „Юробанк България“ – А Д,
с титуляр Тодор Иванов Грочев;
сумата общо в размер 317 лв., преминала
по банкова сметка BG 34 STSA 9300 0002 3548
32, открита в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр
Тодор Иванов Грочев;
сумата общо в размер 2000 лв., преминала
по банкова сметка BG 34 STSA 9300 0002 3548
32, открита в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр
Тодор Иванов Грочев.
От Емилия Петрова Грочева:
сумата общо в размер 10 000 лв., преминала
по банкова сметка № 800232032690920, открита
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Емилия Петрова Грочева;
сумата общо в размер 7199,24 лв., преминала
по спестовен влог № 20717031, открит в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр Емилия Петрова
Грочева;
сумата общо в размер 11 000 лв., преминала
по депозитна сметка № BG 90 SOMB 9130 2016
3292 01, открита в „Общинска банка“ – А Д, с
титуляр Емилия Петрова Грочева;
сумата общо в размер 5318,70 лв., представляваща начислена лихва по депозитна сметка
№ BG 90 SOMB 9130 2016 3292 01, открита в
„Общинска банка“ – А Д, с тит ул яр Емили я
Петрова Грочева.
От Димо Янков Фолев:
сумата общо в размер 10 822,46 евро с левова равностойност 21 166,89 лв., преведена от
банкова сметка № 800231435791210, открита в
„Обединена българска банка“ – А Д, с титуляр
Емилия Петрова Грочева;
сумата общо в размер 12 698,39 евро с левова равностойност 24 835,89 лв., преведена от
банкова сметка BG 67 UBBS 8002 1428 0441 10,
открита в „Обединена българска банка“ – А Д,
с титуляр Тодор Иванов Грочев.
Насрочва делото за 12.05.2016 г. от 9 ч.
263

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
5. – Управителният съвет на Клуб по конен
спорт „Генерал Крум Лекарски“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на 14.03.2016 г. в
11 ч. в София, ул. Шаварски път 3, при следния
дневен ред: 1. приемане на ГФО и доклад за
дейността за 2014 г. и 2015 г.; 2. промяна на
седалището и адреса на управление; 3. промени
в устава; 4. освобождаване на УС поради изте-
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къл мандат и избор на нов УС; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно
на същото място и при същия дневен ред.
758
5. – Управителният съвет на „Национално
сдружение – Общество на инженерите по железен път (НСОИЖП)“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и в съответствие с чл. 33, ал. 1
и чл. 36 от устава на НСОИЖП свиква общо
събрание на 25.03.2016 г. в 10 ч. в заседателната
зала на Секция „Сигнализация и телекомуникации“ – София, ул. Белоградчик 5, при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя на управителния съвет за дейността на сдружението през
периода април 2015 – март 2016 г.; 2. отчет за финансовото състояние на сдружението; 3. приемане на нови членове на сдружението; 4. връчване
на наградата на НСОИЖП за 2015 г.; 5. други.
На основание чл. 34 от устава на НСОИЖП
общото събрание се счита за законно, ако на
него присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе колкото и членове
да присъстват.
787
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Съюз а на
производителите на комбинирани фуражи в
България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва общо о т че т но -изборно с ъбра н ие на
25.03.2016 г. в 10 ч. в заседателната зала на Българската стопанска камара, ул. А лабин 16 – 20,
София, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на председателя на УС за дейността на
СПКФ за 2015 г.; 2. отчет на контролния съвет
за финансовото състояние на СПКФ за 2015 г.;
3. приемане на проект за дейността и бюджета
на СПКФ за 2016 г.; 4. избор на председател.
Присъствието на членовете на съюза е задължително. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един
час по-късно при същия дневен ред.
788
17. – Управителният съвет на Българска
федерация „Триатлон“ – София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
федерацията на 26.03.2016 г. в 10 ч. в София,
бул. В. Левски 75, ет. 5, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УС на БФ „Триатлон“
и финансов отчет за 2015 г. и освобождаване
УС от отговорност; 2. приемане наредба за
спортно-състезателната 2016 г.; 3. приемане
наредба за оценяване дейността на спортните
к л убове – ч ленове на БФ „Триатлон“, п рез
2016 г.; 4. отпадане/приемане на членове и
други въпроси, свързани с членуващите клубове във федерацията; 5. текущи въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно – 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
710
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12. – Управителният съвет на сдружение
„Фолксваген Боксер клуб – София“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо
събрание на 11.04.2016 г. в 18 ч. в София, ж.к.
Гоце Делчев, бл. № 258, вх. Б (Фолксваген кафе),
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на сдружението; 2. освобождаване от отговорност членовете на управителния
съвет за отчетния период; 3. освобождаване  
управителния съвет на сдружението; 4. избор
на нов управителен съвет на сдружението; 5.
изк лючване на ч ленове на сд ру жението; 6.
приемане на нови членове на сдружението; 7.
обсъждане и приемане на цели на сдружението
за 2016 г.; 8. приемане на нов устав на сдружението; 9. разни. Канят се всички членове
на сдружението да присъстват лично или чрез
упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
712
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Българска браншова асоциация Пътна безопасност“ (ББАПБ), София, на основание чл. 24,
ал. 1 от устава на сдружението във връзка с
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 12.04.2016 г.
в 10 ч. в София, хотел „Централ Хотел Форум“,
зала „Централ“, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на УС за дейността
на ББАПБ за 2015 г.; 2. приемане на годишния
отчет на КС за дейността на ББАПБ за 2015 г.;
3. приемане на годишния финансов отчет на
ББАПБ за 2015 г.; 4. приемане на бюджета на
ББАПБ за 2016 г. по представен от УС проект
за бюджет; 5. овластяване на председателя на
УС на сдружението или упълномощено от него
лице да подаде всички необходими документи
за обявяване на приетите актове в ЦРЮЛНЦ
при Министерството на правосъдието; 6. други.
На събранието членовете – юридически лица,
се представл яват от законните им представители или от изрично упълномощено от тях
лице с писмено пълномощно (без нотариална
заверка). Представи тели те на ч леновете се
легитимират с изрично писмено пълномощно
и документ за самоличност. Писмените материали във връзка със събранието ще бъдат на
разположение на членовете в седалището на
сдружението в София, ул. Бесарабия 114, и в
Регионалния офис в Пловдив, район „Южен“,
Околовръстен път, кв. Коматево, имот № 15006,
и при поискване ще бъдат представени на всеки
член безплатно. При липса на кворум на основание чл. 25 от устава на сдружението и чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно същия ден, на същото място и при
същия дневен ред колкото и членове да се явят.
837
6. – Управителният съвет на Българската
академия на науките и изкуствата (БАНИ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ поканва всички
академици, дописни членове, член-наблюдатели

С Т Р.

156

ДЪРЖАВЕН

и почетни членове на БАНИ да присъстват
на общо събрание на БАНИ на 16.04.2016 г. в
9,30 ч. в голямата зала на Българския Червен
кръст, бул. Джеймс Баучер 76, София, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за 2015 г.;
2. приемане на план-програма за 2016 г.; 3.
финансов отчет; 4. приемане на нови членове;
5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един
час по-късно от обявения.
839
3. – Управителният съвет на Продуктовия
борд за яйца, птиче и заешко месо, София, на
основание чл. 46, ал. 2 от устава, чл. 8, ал. 3 от
правилника за дейността му и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно събрание на 18.05.2016 г. в 10 ч.
в конферентната зала на офиса на ПБ за ЯПЗМ
на бул. В. Левски 106, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на Продуктовия борд за
яйца, птиче и заешко месо за 2015 г.; 2. финансов отчет за 2015 г. на ПБ за ЯПЗМ; 3. проект
на бюджет на ПБ за ЯПЗМ за 2016 г.; 4. избор
на управителен и контролен съвет; 5. разни.
840
13. – Управителният съвет на Сдружение
за българо-гръцко приятелство „Пиргос“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 19.03.2016 г. в 10 ч. в залата на
Областна управа – гр. Бургас, ул. Цар Петър 1,
ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на управителния съвет на сдружението и годишния финансов отчет за 2015 г.;
2. отчетен доклад за дейността на контролния
съвет за 2015 г.; 3. приема доклада по чл. 40,
ал. 2 ЗЮЛНЦ; 4. избор на нов управителен
съвет; 5. избор на нов контролен съвет. 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.
808
1. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Ален мак“, Бургас, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 30.03.2016 г.
в 17,30 ч. в т.с. Сарафово в кв. Сарафово, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
ТД „А лен мак“; 2. приемане отчета на бюджета за 2015 г. и приемане проектобюджета за
2016 г.; 3. промяна в ръководството на ТД „Ален
мак“; 4. промяна в устава на ТД „А лен мак“;
5. организационни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място, един час
по-късно, при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
809
6. – Управителният съвет на Регионална
Лозаро-Винарска Камара „Южно Черноморие“,
Бургас, на основание чл. 13, ал. 1 от устава и
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно общо събрание на камарата на 9.05.2016 г.
в 9,30 ч. в Бургас, ул. Цар Петър 1, областна
управа, залата на 2-ри ет., при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на камарата за периода 1.01. – 31.12.2015 г.; 2. избор на
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членове на Регионална дегустационна комисия
(РДК) към РЛВК „Южно Черноморие“ за нов
мандат (2016 – 2017 г.); 3. промяна в размера на
членския внос и тарифата за таксите, събирани
от РЛВК „Южно Черноморие“, за извършване
на дейности; 4. промени в членския състав на
сдружението; 5. разни. Регистрацията за участие
започва в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе един час по-късно, при същия дневен
ред и на същото място независимо от броя на
явилите се членове.
713
10 . – Уп р а ви т е л н и я т с ъв е т н а С пор т ен
клуб по тенис на маса „Корабостроител '92“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23,
ал. 1 от устава на сдружението взе решение да
свика редовно общо отчетно-изборно събрание
на членовете на клуба на 15.04.2016 г. в 18 ч.
в зала „Палас прес“ на Двореца на културата
и спорта – Варна, при следни я дневен ред:
1. приемане на отчета за дейността на клуба
през 2014 и 2015 г.; 2. приемане на финансовия
отчет на клуба през 2014 и 2015 г.; 3. избиране
на председател на УС на клуба; 4. избиране
на управителен съвет на клуба. При липса на
кворум на основание чл. 25 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
804
2. – Управителният съвет на ВК „Черно
море“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 21.04.2016 г.
в 18 ч. във Варна, ул. Дунав 5, галерия „Актив
арт“, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет; 2. отчетен доклад на
контролния съвет; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. избор на контролен съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
764
2. – Управите лни ят с ъвет на СК „Т руд,
спорт и здраве Варна 2009“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава
на сдружението взе решение да свика редовно
общо отчетно-изборно събрание на членовете на
клуба на 22.04.2016 г. в 18 ч. в зала „МладостБ“ на Двореца на културата и спорта – Варна,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на клуба през 2014 и 2015 г.; 2.
приемане на финансовия отчет на к луба за
2014 и 2015 г.; 3. избиране на председател на
УС на клуба; 4. избиране на управителен съвет
на клуба. При липса на кворум на основание
чл. 26 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
805
1. – Управителни ят съвет на Моряшк и я
професионален съюз – Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
съюза на 26.04.2016 г. в 9 ч. в Дома на моряка,
на адрес: Варна, ул. Черноризец Храбър 9, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
съюза за периода април 2015 г. – март 2016 г.;

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

2. финансов отчет за периода април 2015 г. – март
2016 г.; 3. п риемане на бюд жет на Моряшк и я професиона лен съюз за периода април
2016 г. – март 2017 г.; 4. избор на председател и
заместник-председател; 5. попълване състава на
управителния съвет и контролно-ревизионната
комисия; 6. приемане на програма; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
259
5. – Управителният съвет на Пчеларския
съвет – Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на сдружението на 31.03.2016 г. в 10 ч. в
залата на бул. България 1, Велико Търново, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет; 2. отчет на контролния съвет; 3. избор на
управителен и контролен съвет; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
785
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Модел – клуб Добротица“,
Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23
от устава свиква общо събрание на членовете
на 14.04.2016 г. в 18 ч. в седалището на дружеството в гр. Добрич, ул. Хаджи Димитър 42,
при следния дневен ред: 1. промяна в състава
на УС на сдружението; проект за решение: ОС
приема промяна в УС на сдружението съгласно
предложения на членовете на сдружението; 2.
приемане на решение за промяна адреса на
управление на сдружението; проект за решение: ОС приема решение за промяна адреса на
управление по предложение на членовете на
сдружението; 3. приемане на решение относно
възнаграждението на членовете на УС на сдружението; проект за решение: ОС приема промени относно възнаграждението на членовете
на УС на сдружението; 4. промени в устава на
сдружението; проект за решение: ОС приема
предложените от УС промени в устава на сдружението, приложени в писмените материали за
общото събрание. Поканват се всички членове
да присъстват лично или чрез упълномощено
от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията за събранието започва в 17 ч. в деня
на общото събрание. Членовете или техните
представители удостоверяват присъствието си
с подпис и се легитимират с предвидения в
закона документ, удостоверяващ членството
им. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един
час по-късно – от 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете
в седалището на сдружението в гр. Добрич на
адрес: гр. Добрич, ул. Хаджи Димитър 42, всеки
работен ден от 9 до 17 ч.
807
12. – Управителният съвет на сдружение
„Ученически спортен клуб „Елхово-2008“ – Елхово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
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събрание на 20.04.2016 г. в 17,30 ч. в седалището
на сдружението в гр. Елхово, ул. Калоян 13,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на клуба за 2015 г.; 2. отчет на контролния съвет на сдружението за календарната 2015 г.; 3.
избор на нови членове на управителния съвет
на сдружението; 4. избор на нови членове на
контролния съвет на сдружението; 5. избор на
председател на УС на сдружението и председател на контролния съвет на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
661
1. – Управителният съвет на Ловно сдружение „Ивайловград“, Ивайловград, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 3 и 5,
чл. 30, т. 21 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 25.03.2016 г. в 17 ч. в К луба
на ловеца, Ивайловград, ул. България 46, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението за 2015 г.;
2. отчет за дейността на контролния съвет за
2015 г. и финансов отчет за същата година; 3.
приемане на бюджета за 2016 г.; 4. определяне  
размера на членския внос за 2017 г.; 5. разни.
Поканват се всички избрани делегати на общи
събрания на ловните дружини да присъстват
на общото събрание. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на делегатите
в офиса на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 7 от
устава на Ловно сдружение „Ивайловград“ общото събрание на сдружението ще се проведе
в 18 ч. на 25.03.2016 г. на същото място и при
същия дневен ред колкото и делегати да са
регистрирани.
763
Антон Дзанев Минев – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Подбалканска енергийна агенция“ – в ликвидация, Карлово, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 2 от
устава на сдру жението по своя инициатива
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 31.03.2016 г. в 11,30 ч. в Карлово,
ул. Петко Събев 1, в сградата на общинската
администрация – Карлово, при следния дневен
ред: 1. приемане на начален баланс; 2. приемане
на окончателен счетоводен баланс и доклад на
ликвидатора към датата на приключване на
ликвидацията; 3. освобождаване от отговорност  
ликвидатора на сдружението; 4. приемане на
решение за заличаване на сдружението; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за законно колкото и членове
с право на глас да се явят.
711
1. – Съветът на настоятелите на сдружение „Училищно настоятелство към СОУ „Св.
св. Кирил и Методий“, Козлодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
29.03.2016 г. в 17,30 ч. в сградата на училището
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
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дейността на съвета на настоятелите за периода
1.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 2. приемане план за
дейността за 2016 г.; 3. избор на членове на
съвета на настоятелите; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
806
1. – Управителният съвет на Българската
асоциация на професионалните гимназии по
земеделие и хранителни технологии – Костинброд, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на асоциацията в Костинброд, ул. Христо Смирненск и 22, в сг радата на ПГВМСС
„Св. Георги Победоносец“ на 18.03.2016 г. в
18 ч. при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на асоциацията за изминалия период от
2012 г.; 2. приемане на програма за дейността
на асоциацията за периода 2016 – 2018 г.; 3.
приемане на промени в устава на асоциацията;
4. освобождаване членовете на УС и избор на
нов състав на УС на асоциацията.
759
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Местна Инициативна Група
Лозница Самуил – 2010“, гр. Лозница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 31.03.2016 г. в 10 ч. на адрес: гр. Лозница, ул. Дружба 21, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на сдружението; 2.
отчет на управителния съвет за дейността му; 3.
отчет на контролния съвет; 4. освобождаване от
отговорност председателя и управителния съвет;
5. избор на председател на УС и управителен
съвет; 6. избор на контролен съвет; 7. промяна
на наименованието на сдружението; 8. изменение и допълнение на устава на сдружението; 9.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час
и ще се проведе в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от наличния кворум. Регистрацията на членовете на сдружението
за участие в общото събрание ще започне един
час преди общото събрание. За регистрацията
членовете трябва да представят документ за
самоличност. Пълномощниците на членовете
трябва да представят и писмено пълномощно.
786
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
СОУ „Максим Райкович“ – гр. Лясковец, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно
годишно събрание на членовете на сдружението
на 28.03.2016 г. в 17 ч. в зала 101 на корпус 2 на
училището, ул. Манастирска 1, Лясковец, при
следния дневен ред: 1. регистрация на членовете
на сдружението 16,30 – 17 ч.; 2. отчетен доклад
и финансов отчет за дейността през 2015 г.; 3.
дейности, свързани с участие в проекти; 4. избор на ново ръководство. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ годишното общо
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
790

ВЕСТНИК

БРОЙ 10

1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Плувен к луб „Инвиктус“,
Плевен, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и
чл. 24, ал. 1 от устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 30.03.2016 г.
в 18 ч. на адрес: гр. Плевен, община Плевен,
област Плевен, ж. к. Сторгозия, бл. 63, вх. В,
ап. 46, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за календарната 2015 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет на
сдру жението; 3. разни. Поканват се всичк и
членове на сдружението да вземат участие в
общото събрание на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25
от устава на сдружението събранието ще се
отложи с един час и ще се проведе от 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове на сдружението да присъстват.
838
3. – Управителни ят съвет на Т рак ийско
дружество „Войвода Руси Славов“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“, колективен член на СТДБ, на 9.04.2016 г. в
11 ч. в сградата на сдружението Дом „Тракия“,
с адрес: Пловдив, ул. Димитър Талев 49, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“
за 2015 г.; 2. финансово-счетоводен отчет за
2015 г.; 3. обсъждане и приемане на отчетните
материали; 4. календарен план и бюджет за
дейността на сдружението за 2016 г. – обсъждане и приемане; 5. потвърждаване на всички
решения на общото отчетно-изборно събрание
на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“
от 29.03.2014 г.; 6. изменение и допълнение на
състава на контролния съвет; 7. изменение и
допълнение на устава; 8. разни. Регистрацията на
присъстващите започва в 10,30 ч. на 9.04.2016 г.
на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. УС кани всички членове на Тракийско
дружество „Войвода Руси Славов“ да се явят в
деловодството на сдружението в работно време в
срок до 16 ч. на 7.04.2016 г., за да платят членския
си внос за 2016 г., както и да получат заверка
на членската си карта, с която ще могат да се
легитимират и вземат участие в гласуването на
ОС. Неявяване в посочения срок ще се счита за
дезинтересиране от членски правоотношения и
едностранно прекратени такива чрез отпадане
поради неплащане на членски внос.
507
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Селска мрежа“ – Попово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 21.03.2016 г. в 9,30 ч. в Попово, п.к. 7800,
пл. А лександър Стамболийски 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на сдружение „Селска
мрежа“; 2. вземане на решение за прекратяване
дейността на сдружение „Селска мрежа“. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
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събранието ще се проведе същия ден в 10,30 ч.,
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
719
9. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Алтернатива Попово – 21 век“ – Попово, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 29.03.2016 г. в 10,30 ч. в
Попово, п.к. 7800, бул. А лександър Стамболийски 2, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
на сдружението за периода 2001 – 2015 г.; 2.
приемане на промени в устава на сдружението;
3. приемане на нови членове на сдружението; 4.
освобождаване на членове на сдружението; 5.
избор на нов управителен съвет на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 11,30 ч., при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
718
11. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на ски и сноуборд училища – Боровец“ – Самоков, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на сдружението на 23.03.2016 г. в 18 ч. в
Самоков, ул. Димитър Талев 3, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението през 2014 и 2015 г.;
2. промяна в състава на управителния съвет;
3. промяна в устава на сдружението; 4. разни.
Поканват се всички членове на сдружението или
техни упълномощени представители да участват в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 19 ч.
743
4. – Управителният съвет на Асоциацията
за развъждане на породата Ил дьо Франс в
България – Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.03.2016 г. в
10,30 ч. в зала № 1 на Тракийския университет,
АФ – Стара Загора, при следния дневен ред: 1.
прием на нови членове; 2. отчет за дейността
на АИлФБ през 2015 г.; 3. обсъждане и приемане на корекции в Селекционната програма
за породата Ил дьо Франс; 4. представяне на
схеми за подпомагане от ДФЗ на дейността на
членовете на АИлФБ – докладва представител
на ДФЗ; 5. разни.
760
14 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а с д ру ж е ние „К луб 4х4 експерт“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
клуба на 21.03.2016 г. в 18,30 ч. в Троян, конферентната зала на хотел „Троян Плаза“, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителни я съвет за дейност та на сд ру жениет о за
периода 15.09.2011 – 31.12.2015 г.; п роек т за
решение – ОС приема отчета на управителни я съвет за дейност та на сд ру жениет о за
периода 15.09.2011 – 31.12.2015 г.; 2. отчет на
контролния съвет за дейността на сдружението
за периода 15.09.2011 – 31.12.2015 г.; проект за
решение – ОС приема отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението за пери-
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ода 15.09.2011 – 31.12.2015 г.; 3. приемане на
годишния финансов отчет на сдружението за
2015 г., 2014 г., 2013 г., 2012 г. и 2011 г.; проект
за решение – ОС п риема годишни я финансов отчет на сдружението за 2015 г., 2014 г.,
2013 г., 2012 г. и 2011 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет
и контролния съвет за дейността им в периода 15.09.2011 – 29.02.2016 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на управителния съвет и контролния съвет от отговорност за
дейността им в периода 15.09.2011 – 29.02.2016 г.;
5. о с в о б ож д а в а не о т д л ъ ж но с т ч л енов е т е
н а у п р а ви т е л н и я с ъ в е т и кон т р о л н и я с ъ вет; проект за решение – ОС освобождава от
длъжност членовете на управителния съвет и
контролния съвет; 6. избор на нови членове на
управителния и контролния съвет за периода
1.03.2016 – 28.02.2020 г.; проект за решение – ОС
приема предложенията за избор на членовете
на управителния съвет и контролния съвет за
периода 1.03.2016 – 28.02.2020 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
738
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел, осъществяващо дейност в
обществена полза „Спортен клуб по хокей на
трева Баните“, с. Баните, област Смолян, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 3.05.2016 г. в 18 ч. в с. Баните, област Смолян, ул. Стефан Стамболов
3, ет. 3, заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на управителния
съвет за финансовата и организационната дейност на сдружението в периода 2005 – 2015 г.;
2. приемане на членове на сдру жението; 3.
прекратяване на членства в сдружението; 4.
промени в наименованието на сдружението; 5.
промени в устава на сдружението; 6. избор на
нов управителен съвет; 7. приемане на плана
за дейност и бюджета на сдружението за 2016 г.
Материалите за събранието се намират в офиса
на сдружението: с. Баните, община Баните, област Смолян, ул. Иван Вазов 10. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
179
12. – Управителният съвет на сдружение
„ЛРД – Крушари“ – с. Крушари, област Добрич,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно събрание на 22.04.2016 г. в 17 ч. в залата
на читалище „Йордан Драгнев“ – с. Крушари,
област Добрич, при следни я дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС на сдружението за
2015 г.; 2. финансов отчет на КС за 2015 г.; 3.
приемане бюджет за 2016 г.; 4. определяне размера на членския внос за 2017 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
отчетното събрание ще се проведе един час покъсно същия ден и на същото място. Писмените
материали за събранието са на разположение
за всички членове.
273
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1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Клуб на пенсионерите“ – с. Полски Сеновец,
област Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 29.03.2016 г. в 10 ч. в Клуба на пенсионера – с.
Полски Сеновец, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета на УС за изминалия период; 2.
приемане на проектобюджет за 2016 г.; 3. избор
на нов УС и КС на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
789
Дарина Димитрова Гаджурова – ликвидатор
на сдружение в частна полза с нестопанска цел
„Българска Асоциация за Работа с Дъха“ – Асеновград, на основание чл. 14, ал. 1 ЗЮЛНЦ и
съдебно решение № 421 от 18.12.2015 г. на Пловдивския окръжен съд по ф.д. № 122/2013 г. кани
всички кредитори на сдружението да предявят
вземанията си към „Българска Асоциация за
Работа с Дъха“ в срок 6 месеца считано от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
653
Николай Илиев Беров – ликвидатор на фондация „РОСИМ“, в ликвидация по ф.д. № 454/2009 г.
по описа на СГС, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да
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предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
852
Николай Илиев Беров – ликвидатор на фондация „Слънчогледи“, в ликвидация по ф.д.
№ 457/2009 г. по описа на СГС, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародване на поканата в „Държавен
вестник“.
853
Петко Митев Сапунджиев – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на дейност в частна полза „Синдикат на пробационните служители в България“, Бургас, в
ликвидация по ф.д. № 63/2011 г., на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
810
Сергей Танков Илиев – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза „Свободна школа за познание
на човека“ – в ликвидация по ф.д. № 7890/2005 г.
на Софийския градски съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
635
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