ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 11

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 9 февруари 2016 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за персонални промени в
Министерския съвет на Република
България
 Решение за промяна в състава на по
стоянната делегация на Народното
събрание в Парламентарната асамб
лея на Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа
 Решение за промяна в състава на по
стоянната делегация на Народното
събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа


2


2

2



Министерски съвет
 Постановление № 23 от 4 февруари
2016 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 18 на Министер
ския съвет от 2015 г. за приемане
на Национална програма за енергий
на ефективност на многофамилните
жилищни сгради, за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна фи
нансова помощ по програмата и за
определяне на органите, отговорни за
реализацията є



2

 Постановление № 24 от 4 февруари
2016 г. за изменение на Наредбатa за
таксите за използване на летищата
за обществено ползване и за аеронави
гационно обслужване в Република Бъл
гария, приета с Постановление № 280
на Министерския съвет от 1998 г.
23
Министерство
на икономиката
 Правилник за изменение и допълне
ние на Устройствения правилник на
Центъра на промишлеността на Ре
публика България в Москва, Руска федерация
24

Министерство
на земеделието и храните
Наредба № 2 от 3 февруари 2016 г. за
условията и реда за регистрация на
техниката по Закона за регистрация
и контрол на земеделската и горската техника
Наредба № 3 от 3 февруари 2016 г.
за извършване на техническите
прегледи на техниката по Зако
на за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Наредба № 4 от 3 февруари 2016 г.
за реда за пускане на пазара на
употребяваната техника по Зако
на за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Наредба № 5 от 3 февруари 2016 г.
за периодичните проверки на оборуд
ването за прилагане на продукти за
растителна защита

24

32

36

41

Министерство на отбраната
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-15 от 2010 г. за усло
вията, размерите и реда за изплащане
на допълнителни възнаграждения за
специфични условия при изпълнение на
военната служба на военнослужещите
и за специфични условия на труд на
цивилните служители от Министер
ството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия
66
Министерство на туризма
Министерство
на здравеопазването
 Наредба № 2 от 29 януари 2016 г. за
условията и реда за сертифициране
на „балнеолечебен (медикъл СПА) цен
тър“, „СПА център“, „уелнес център“ и
„таласотерапевтичен център“
67

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 11

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното
събрание за избиране на Министерски съвет
на Република България от 7 ноември 2014 г.
(ДВ, бр. 93 от 2014 г.), Решение на Народното
събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 11 март
2015 г. (ДВ, бр. 19 от 2015 г.) и Решение на
Народното събрание за персонални промени
в Министерския съвет на Република България
от 18 декември 2015 г. (ДВ, бр. 101 от 2015 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава Тодор Александров Танев
като министър на образованието и науката.
2. Изби ра Меглена Щ и л и я нова Ку нева – замест ник минист ър-п редседател по
координация на европейските политики и
институционалните въпроси, и за министър
на образованието и науката.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 3 февруари 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
896

Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 3 февруари 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
897

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 36 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Мустафа Сали Карадайъ
като основен представител на постоянната
делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
2. Освобождава Хамид Бари Хамид като
заместващ представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и го
избира за основен представител на постоянната
делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
3. Изби ра Д жей хан Хасанов Ибрямов
за заместващ представител на постоянната
делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 3 февруари 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
898

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 36 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобож дава Лютви А х мед Местан
като основен член на постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа.
2. Избира Мустафа Са ли Карадайъ за
основен член на постоянната делегация на
Народно т о събрание в Парламен тарната
асамблея на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23
ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г.
за приемане на Национална програма за
енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по програмата и за определяне на органите,
отговорни за реализацията є (обн., ДВ, бр. 10
от 2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.; изм. и доп.,
бр. 35 и 82 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 2 се създава т. 3
„3. поддържа регистър за текущото техническо и финансово изпълнение на програма-
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та, като регулярно подава информация към
Министерството на финансите и Българската
банка за развитие.“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
т. 5 „Критерии за допустимост на сградите
по програмата“ се изменя така:
„5. „Критерии за допустимост на сградите
по Програмата“
Финансиране на многофамилни жилищни сгради
през 2015 г.
Доп ус т и м и с а вси ч к и м ног о фа м и л н и
ж илищни сгради, ст роени по инд уст риален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно
с т рои т елс т во); ППП (па ке т но -повд и га н и
плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящи
кофражи и разновидностите им, с минимум
36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
Финансиране на многофамилни жилищни сгради
през 2016 г.
· Допустими за финансиране през 2016 г.
са и:
– м ног о фа м и л н и ж и л и щ н и с г р а д и ,
с т роен и по и н д ус т риа лен способ:
ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани
плочи); ЕПК (едроплощен кофраж);
пълзящ кофраж и разновидностите
им – на три или повече етажа, от
миним у м 6 (шест) самост оя телни
обекта с жилищно предназначение до
36 самостоятелни обекта с жилищно
предназначение;
– м ногофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди
26 април 1999 г., на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни
обекта с жилищно предназначение.
Горепосочените сгради са допустими за
финансиране само в случаите, когато попадат
извън обхвата на проектните предложения на
общините по ПО 1 и ПО 2 на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
·	В рамките на Националната програма
се финансират през 2016 г. многофамилните жилищни сгради, които са одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001
„Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007 – 2013, за
които към 31.12.2015 г. не са извършени
строителни и монтажни работи съгласно приложения списък (приложен ие
№ 19).“
§ 3. В приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Раздел „Приложими образци“ се изменя
така:
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„ПРИЛОЖИМИ ОБРАЗЦИ
Образец

Документ

Приложе- Покана за общо събрание на собние № 1
ствениците на етажната собственост/
етажните собствености
Приложе- Протокол от залепване на поканание № 2
та за свикване на ОС на етажната
собственост/етажните собствености
за учредяване на сдружение на собствениците
Приложе- Протокол за проведено ОС на етаж
ние № 3
ната собственост/етажните собствености
Приложе- Споразумение за създаване на СС
ние № 4
Приложе- Заявление за интерес и финансова
ние № 5
помощ
Приложе- Справка за ССО
ние № 6
Приложе- Покана за ОС на СС
ние № 7
Приложе- Протокол от залепване на поканата
ние № 8
за свикване на ОС на СС
Приложе- Протокол за проведено ОС на СС
ние № 9
Приложе- Договор между общината и СС
ние № 10
Приложе- Договор за целево финансиране
ние № 11 между общината, ББР и областния
управител
Приложе- Декларация от собственик – нечление № 12 нуващ в СС
Приложе- Контролен лист за проверка на доние № 13 кументи за сключване на договор
за целево финансиране по Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните
жилищни сгради
Приложе- Условия за изпълнение на схемата
ние № 14 по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради
Приложе- Покана за ОС на собствениците
ние № 15
Приложе- Протокол от залепване на поканата
ние № 16 за ОС на собствениците
Приложе- Протокол за проведено ОС на собние № 17 ствениците
Приложе- Указания за финансиране и изпълнение № 18 ние на дейности по сгради, одобрени
по Проект BG161PO001-1.2.01-0001
„Енерг ийно обновяване на бъ лгарските домове“ по Оперативна
програма „Регионално развитие“
2007 – 2013, за които към 31.12.2015 г.
не са извършени строителни и монтажни работи
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Приложе- М ног о фа м и л н и ж и л и щ н и сг рание № 19 ди, които са одобрени по Проект
BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно
обновяване на българските домове“
по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, за които към
31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи съгласно
приложения списък

“
2. В раздел І „Обща информация“, в т. 2
„Участници в процеса по обновяване на
многофамилни жилищни сгради и техните
функции“ частта „Министерството на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) – координатор на програмата“ се
изменя така:
„Министерство на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ) – координатор на
програмата
МРРБ координира процеса, издава необходимите методически указания и подготвя
необходимите образци за кандидатстване пред
общината. Министерството на регионалното
развитие и благоустройството чрез дирекция
„Жилищна политика“ оказва подкрепа на
общините при реализиране на програмата.
МРРБ:
·	осигурява методическо ръководство по
нефинансовите аспекти на програмата;
·	наблюдава процеса по изпълнение на
програмата;
·	в рамките на бюджетната процедура за
съответната година планира средствата
за помощта за включване в държавния
бюджет и в средносрочната бюджетна
прогноза.
В допълнение МРРБ поддържа регистър
за текущото техническо и финансово изпълнение на програмата, като регулярно подава
информация към МФ и ББР.“
3. В раздел І „Обща информация“, в т. 3
„Допустимост на сгради, финансова помощ,
дейности и разходи, разпределение на разходите“ част „Критерии за допустимост на
сградите“ се изменя така:
„Критерии за допустимост на сградите
Финансиране на многофамилни жилищни
сгради през 2015 г.
Допустими са всички многофамилни жилищни сг ради, ст роени по инд уст риа лен
способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи);
ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж
и разновидностите им, с минимум 36 само
стоятелни обекта с жилищно предназначение.
При наличие на самостоятелни обекти в
сградата, които се използват за извършване
на стопанска дейност, както и в случаите на
отдаване под наем или извършване на дей-
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ност от търговци и/или лица със свободни
професии собствениците на тези обекти ще
се третират като получатели на минимална
помощ (de minimis)1 съгласно Закона за държавните помощи.
Програмата се реализира съгласно схема
за минимална помощ в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора
за функциониране на ЕС към помощта „de
minimis“ (OB, L 352 от 24.12.2013 г.). Условията на схемата се съдържат в допълнителни
указания (приложение № 14), неразделна част
от тези указания, като при противоречие
между указанията и условията на схемата за
минимална помощ се прилагат специалните
условия на схемата. Съответната община е
администратор на минимална помощ за БФП,
предоставена на нейна територия, съобразно
Закона за държавните помощи.
При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сградата, в които се упражнява
стопанска дейност, но които са извън обхвата на
схемата за минимална помощ, собствениците
ще заплащат на общината съответната част
от разходите за обновяването на припадащите
им се общи части и разходите за дейностите
в съответния самостоятелен обект.
При наличие на свързано строителство,
а именно – няколко блок-секции или сгради
(блокове), които са свързани помежду си, т.е.
не са отдалечени една от друга и образуват
общ архитектурен ансамбъл, следва групата
от блок-секции/сгради да кандидатства заедно
по Националната програма.
„Минимална помощ“ е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има
незначително въздействие върху нея поради своя
минимален размер, както е дефинирано в действащия Регламент на ЕО относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функциониране на
Европейския съюз по отношение на минималната
помощ (Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията
от 15.12.2006 г. относно прилагането на членове 87 и
88 от Договора към минималната помощ (OJ, L 379
от 28.12.2006 г., променен OJ, L 201 от 4.08.2011 г.)
и Регламент (ЕО) № 1860/20 04 на Комиси ята
относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора
за създаване на Европейската общност относно
минималната помощ в областта на земеделието
и рибарството. Считано от 1.01.2014 г. Регламент
(ЕС) № 1998/2006 на Комисията от 15.12.2006 г. се
заменя от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
от 18 декември 2013 г., съответно Регламент (ЕО)
№ 1860/2004 на Комисията се заменя с Регламент
(ЕС) № 1535/2007 и Регламент (ЕС) № 1408/2013 г.
Считано от 1.01.2014 г. Регламент (ЕС) № 1998/2006
на Комисията от 15.12.2006 г. се заменя от Регламент
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 г., съответно Регламент (ЕО) № 1860/2004 на
Комисията се заменя с Регламент (ЕС) № 1535/2007
и Регламент (ЕС) № 1408/2013 г.
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По изк лючение, при невъзмож ност за
участие на цялата група и по преценка на
общината, от съответната група може да бъде
допуснато да кандидатстват минимум половината от свързаните блок-секции/сгради, които
следва да покриват изискването за минимум
36 самостоятелни обекта и да са последователно разположени. Това изключение важи за
група минимум от две блок-секции или за група
с повече от две свързано застроени сгради.
По изключение и по преценка на общината
през 2015 г. могат да бъдат одобрявани за обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които
са построени преди 1975 г. и са с доказани
конструктивни проблеми.
Финансиране на многофамилни жилищни
сгради през 2016 г.
· В обхвата на Програмата от 1.01.2016 г.
допустими за финансиране са и:
– м ногофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС
(едропанелно жилищно строителство);
ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК
(едроплощен кофраж); пълзящ кофраж
и разновидностите им – на три или
повече етажа, от минимум 6 (шест)
самостоятелни обек та с ж и лищно
предназначение до 36 самостоятелни
обекта с жилищно предназначение;
– м ногофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди
26 април 1999 г., на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни
обекта с жилищно предназначение.
Горепосочените сгради са допустими за
финансиране само в случаите, когато попадат
извън обхвата на проектните предложения на
общините по ПО 1 и ПО 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020.
Предвид обстоятелството, че в рамките
на ОПРР 2014 – 2020 е определен ресурс за
мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в 67 общини, допустими бенефициенти по програмата, всяка
община – конкретен бенефициент по ОПРР
2014 – 2020, трябва да гарантира липсата на
двойно финансиране на сградите, които ще
одобрява по двете програми – Националната
и по ОПРР 2014 – 2020, включително чрез
подаване на декларация за липса на двойно
финансиране по образец. Декларацията се
подава от кмета на общината към ББР с
искането за сключване на договор за целево
финансиране.
При наличие на свързано строителство
при сградите, допустими за финансиране през
2016 г., а именно няколко блок-секции, които
са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени
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една от друга и образуват общ архитектурен
ансамбъл, следва групата от блок-секции да
кандидатства заедно по Националната програма.
·	В рамките на Националната програма
се финансират през 2016 г. многофамилни жилищни сгради, които са одобрени по Проект BG161PO001-1.2.01-0001
„Енергийно обновяване на българските
домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, но за
които към 31.12.2015 г. не са извършени
строителни и монтажни работи съгласно
приложения списък (Приложение № 19).
·	Реализирането на сградите, одобрени по
Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“,
за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи,
се извършава от съответната община
съгласно указания (приложение № 18).
Инвестициите за сградите следва да се
приоритизират, като се даде предимство за
най-старите и големи панелни сгради, сгради
с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в
тях. Също така е необходимо да се търси
компактен ефект от дейностите – например
насочване към целева група сгради в определени квартали, и др.
В допълнение, при оценката на подадените
заявления през 2016 г. общината трябва да
третира с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ,
като предимство се дава първо на сградите с
над 36 самостоятелни обекта, а след това на
тези с под 36 самостоятелни обекта, строени
по индустриален способ.
През 2016 г. общината може да разглежда и
да одобрява заявления за кандидатстване на
всички допустими сгради по Програмата при
спазване на изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред. Подписването на
договори за целево финансиране ще се извършва
съобразно разполагаемия финансов ресурс.

ВАЖНО!
Общината следва да има предвид, че изпълнението на дейности по сградите, които ще
бъдат одобрени и ще имат подадени искания
към ББР за сключване на договори за целево
финансиране през 2016 г., може да започне едва
през 2017 г., след като са сключени договорите
за целево финансиране и след като:

– б ъдат приключени дейностите по всички
сгради със сключени договори за целево
финансиране през 2015 г., и
– п ри наличен финансов ресурс по Програмата.
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Съобразно разполагаемия финансов ресурс ще се финансират приоритетно първо
по-големите многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ, с над
36 самостоятелни обекта, а след това тези с
под 36 самостоятелни обекта и накрая всички
останали сгради.“
4. В раздел І „Обща информация“, в т. 3
„Допустимост на сгради, финансова помощ,
дейности и разходи, разпределение на разходите“ част „Допустими дейности“ се изменя така:
„Допустими дейности
Допустимите дейности за финансиране са:
·	дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от повредите, настъпили по време
на експлоатацията на многофамилните
жилищни сгради, които са предписани
като задължителни за сградата в техническото обследване;
·	дейности по обновяване на общите части
на многофамилните жилищни сгради
(ремонт на покрив, фасада, освежаване
на стълбищна клетка и др.);
·	дейности по изпълнение на мерки за
енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в
обследването за енергийна ефективност:
 По външните сградни ограждащи елементи:
o подмяна на дограма (прозорци, врати,
витрини и др.);
o т оплинно изолиране на външните
ограждащи елементи (външни стени,
покриви, подове и др.).
 П
 о системите за поддържане на микроклимата:
o о сновен ремонт, модернизация или
под м я на на лок а л н и из т оч н и ц и
на т оп л и на/ко т ел н и с т опа нс т ва
или прилежащите им съоръжения,
собственост на ССО, включително
смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен
ефект;
o и зграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните
потребности на сградата;
o р емонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за
отопление, охлаждане и вентилация
на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
o р еконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална,
като се осигу рява индивидуално
отчитане на разхода на топлина за
всеки ССО в сградата;
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o р
 емонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на
сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
o и нсталиране на система за автоматично централизирано управление
на топлоподаването при локални
източници, собственост на ССО;
o и нсталиране на система за автоматизирано централизирано управление
на осветлението в общите части на
жилищната сграда;
o г азифициране на сгради (монтиране
на газов котел и присъединяване
към градска газоразпределителна
мрежа, когато е налична в близост
до сградата);
o мерки за повишаване на енергийната
ефективност на асансьорите.
 С
 ъпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на
мерките за енергийна ефективност и
съответното възстановяване на общите
части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.
Съпътстващите строителни и монтажни
работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние,
нарушено в резултат на обновяването на
общите части и на подмяната на дограма
в самостоятелния обект.
ВАЖНО!
По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който
се постига клас на енергопотребление „С“
в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за
енергийна ефективност на сгради.
ВАЖНО!
Няма да се финансират:
· П
 одмяна на отоплителни тела в само
стоятелните обекти.
· П
 одмяна на асансьори с нови или втора
употреба.
· О
 бзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти.
ВАЖНО!
Изпълнението на дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в
зависимост от повредите, настъпили по време
на експлоатацията на одобрените сгради, е
допустимо единствено ако в доклада от извършеното техническо обследване на сградата са
налични констатации, свързани с реализацията
на тези дейности, и съответно са предписани
задължителни мерки за изпълнение в самото
обследване.
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По време на експлоатацията може да настъпят ограничени повреди и дефекти, които
застрашават сигурността на конструкцията.
Такива повреди или дефекти могат да бъдат
наличие на недопустими пукнатини в носещи и неносещи конструктивни елементи,
недостатъчна натискова якост на бетона, начална, средна или висока степен на корозия
на бетона и/или на армировката, значителни
провисвания и премествания, слягане на основите, недостатъчна дебелина на армировката.
Отстраняването на подобни повреди може да
бъде включено в дейностите по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт,
когато е потвърдена тяхната икономическа
целесъобразност и те са предписани като
задължителни в техническото обследване.
Конструктивната оценка на сградата следва
да определя необходимия обхват на дейностите
по проектиране и изпълнение на възстановяване/усилване/основен ремонт на носещите
и неносещите конструктивни елементи и на
земната основа, както и целесъобразните
мерки, като локална или цялостна замяна на
повредените елементи, връзки или части, добавяне на нови конструктивни елементи, връзки,
дървени, стоманени или стоманобетонни пояси
в зидани конструкции и др., премахване на
уязвими елементи или връзки и др.
Същевременно в обхвата на дейностите
по конструктивно възстановяване/усилване/
основен ремонт след техническа обосновка
може да бъдат включени други дейности,
свързани с ремонт на обекти на техническа
инфраструктура, разположени в непосредствена близост до сградата, но които е обосновано,
че застрашават конструкцията и сигурността
на сградата.
Във всички останали слу чаи предписването на дейности, които не застрашават
конструкцията и сигурността на сградата,
като задължителни мерки, ще се считат за
недопустими.“
5. В раздел ІV „Технически изисквания за
изпълнение на дейностите за енергийна ефективност и провеждане на обществени поръчки
за избор на изпълнители“ т. 2 „Технически
паспорт. Техническото обследване за установяване на техническите характеристики на
сградата. Препоръки за обхват“ се изменя така:
„2. Тех ническ и паспорт. Тех ническото
обследване за установяване на техническите
характеристики на сградата. Препоръки за
обхват
2.1. Техническият паспорт на съществуваща
жилищна сграда се извършва след проведено
обследване за установяване на техническите
є характеристики, свързани с изискванията
по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ, и включва:
2.1.1. съставяне на информационна база
данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на
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обследвания строеж, в т.ч. тези, свързани със
съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3
ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност
на строежа;
2.1.2. установяване на дейст ви телни те
технически характеристики на строежа по
разделите на част А от техническия паспорт;
2.1.3. анализ на действителните технически
характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности,
определени в т. 2.1.1;
2.1.4. разработване на мерки;
2.1.5. съставяне на доклад за резултатите
от обследването.
Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната осигуреност
на строежа, е дадена в приложение № 1 от
Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г.
за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони.
Обследването на строежите се извършва от
консултант, получил удостоверение от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2,
или от проектанти от различни специалности
с пълна проектантска правоспособност, като
в състава им се включват физически лица,
упражняващи технически контрол по част
„Конструктивна“.
Проектантът, съответно консултантът, е
компетентен да реши дали предложените
енергоспестяващи мерки от енергийното обследване попадат в обхвата на дефинициите
на реконструкция, модернизация, основно
обновяване или основен ремонт, за които е
необходимо разрешение за строеж, съответно
разрешение или удостоверение за въвеждане
в експлоатация, в зависимост от категорията
на строежа съгласно чл. 137 ЗУТ.
2.2. Препоръки за обхват на техническото
обследване, приложим за целите на Програмата.
Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата следва
да се извършва по части на инвестиционния
проект, както следва:
2.2.1. Част „Архитектурна“ – извършва се
архитектурно заснемане, ако не е налична
проектна документация. Отразяват се всички
промени по фасадите и в разпределенията,
извършени по време на експлоатацията. Отразяват се размерите и видът на дограмата.
2.2.2. Част „Конструктивна“ – изключително важна част, с която се цели доказване
на носещата и сеизмичната устойчивост на
конструкцията за достатъчно дълъг експлоатационен период.
2.2.3. Част „В и К“ – обследват се всички
водопроводни и канализационни щрангове,
отводняването на покрива, състоянието на
противопожарните кранове и др. Извършва
се сравнение с действащите норми по време
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на построяването на сградата и с действащите
в момента норми. Дават се предписания за
привеждане в съответствие с действащите
норми.
2.2.4. Част „Ел. инсталации“ – обследват
се вътрешните силнотокови и слаботокови
инсталации, връзки, електромерни табла,
асансьорни табла, звънчева и домофонна
инсталация и др. Обследва се състоянието на
мълниезащитната инсталация. Извършва се
сравнение с действащите норми по време на
построяването на сградата и с действащите
в момента норми. Дават се предписания за
привеждане в съответствие с действащите
норми.
2.2.5. Част „ОВК“ – обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена такава,
състоянието на мрежите, типът и състоянието
на абонатната станция. Обследват се други
топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват
се извършените ремонтни работи по фасадите
за частично полагане на топлоизолационна
система – вид, размери и др. Дават се предписания за привеж дане в съответствие с
действащите норми.
2.2.6. Част „Пожарна безопасност“ – обследват се сградата за пожарна опасност,
състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност на
асансьорната уредба, пътищата за евакуация.
Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.
2.2.7. Към всяка една от частите – архитектурна, конструктивна и инсталационните
(ВиК, Електро- и ОВК), се извършава обследване на ограждащите конструкции и елементи
на сградата и на използваните строителни
продукти по отношение на защитата от шум
на сградата. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на
сградата и с действащите минимални изисквания за шумоизолиране на сградите. Дават
се предписания за привеждане в съответствие
с действащите норми и за обосновка на избраните строителни продукти.
Изпълнението на дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в
зависимост от повредите, настъпили по време
на експлоатацията на одобрените сгради, е
допустимо единствено ако в доклада от извършеното техническо обследване на сградата са
налични констатации, свързани с реализацията
на тези дейности, и съответно са предписани
задължителни мерки за изпълнение в самото
обследване.
По време на експлоатацията може да настъпят ограничени повреди и дефекти, които
застрашават сигурността на конструкцията.
Такива повреди или дефекти могат да бъдат
наличие на недопустими пукнатини в носещи и неносещи конструктивни елементи,
недостатъчна натискова якост на бетона, на-
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чална, средна или висока степен на корозия
на бетона и/или на армировката, значителни
провисвания и премествания, слягане на основите, недостатъчна дебелина на армировката.
Отстраняването на подобни повреди може да
бъде включено в дейностите по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт,
когато е потвърдена тяхната икономическа
целесъобразност и те са предписани като
задължителни в техническото обследване.
Конструктивната оценка на сградата следва
да определя необходимия обхват на дейностите
по проектиране и изпълнение на възстановяване/усилване/основен ремонт на носещите
и неносещите конструктивни елементи и на
земната основа, както и целесъобразните
мерки, като локална или цялостна замяна на
повредените елементи, връзки или части, добавяне на нови конструктивни елементи, връзки,
дървени, стоманени или стоманобетонни пояси
в зидани конструкции и др., премахване на
уязвими елементи или връзки и др.
Същевременно в обхвата на дейностите
по конструктивно възстановяване/ усилване/
основен ремонт след техническа обосновка
може да бъдат включени други дейности,
свързани с ремонт на обекти на техническа
инфраструктура, разположени в непосредствена близост до сградата, но които е обосновано,
че застрашават конструкцията и сигурността
на сградата.
Във всички останали случаи предписването
на дейности, които не застрашават конструкцията и сигурността на сградата, като задължителни мерки ще се считат за недопустими.
2.3. Препоръчително съдържание на конструктивните обследвания (съгласно разработена от КИИП „Методика за единните критерии за
обследване за съществуващи сгради, съоръжения
и инсталации“).
2.3.1. Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата
конструкция на сградата – идентифициране на
конструктивната система, идентифициране на
типа на фундиране, анализиране на наличната
информация относно хидрогеоложките условия на фундиране на обследвания обект, и др.
2.3.2. Извършване на конструктивно заснемане (при необходимост), технически оглед,
визуално.
2.3.3. Събиране на информация относно
общите геометрични размери на носещата
конструкция – междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на дилатационни фуги и др.
2.3.4. Установяване на основните размери
на напречните сечения на главните конструктивни елементи от сградата и сравняване с
тези от проекта по част „Конструкции“, ако
има налична проектна документация.
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2.3.5. Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в конструкциите материали в главните елементи
на конструкцията (бетон, армировка, стомана
и др.).
2.3.6. Установяване на дефекти и повреди
в конструкцията. При наличие на такива се
извършва инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, пукнатини
и повреди в елементите на конструкцията на
сградата, участъци с открита армировка, промени в структурата на бетона или стоманата,
недопустими деформации и провисвания на
отделни елементи и др., свързани с досегашния експлоатационен период. Установяване
на състоянието на характерни дюбелни съединения – уплътняващ състав, наличие на
корозия по носещите пръти, състояние на
ел. заварките – параметри и обработка, брой
и вид на носещите пръти в дадено дюбелно
съединение.
2.3.7. Конструктивна оценка на сградата:
2.3.7.1. Систематизиране на информацията
относно нормите и критериите на проектиране,
използвани при първоначално проектиране на
носещата конструкция на сградата и/или при
извършване на промени или интервенции в
конструкцията по време на досегашния период.
2.3.7.2. Установяване на типа и значимостта
на минали конструктивни повреди, включително проведени ремонтни дейности.
2.3.7.3. Установяване на извършвани пре
устройства в партерните етажи и засегнати
ли са носещи конструктивни елементи.
2.3.7.4. Проверка на носещата способност
и сеизмична осигуреност на ЕПЖС секцията
и на характерни елементи на конструкцията
при отчитане на актуалните характеристики
на вложените материали.
2.3.7.5. Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни препоръки
за привеждането є в съответствие с изискванията на съвременните нормативни актове.
2.3.7.6. Заключение за съотношението между
действителната носеща способност и антисе
измична устойчивост, очакваните въздействия
при бъдещата є експлоатация.
Препоръчва се обществените поръчки за
избор на външни изпълнители – за извършване
на обследване за енергийна ефективност, за
обследване за техническите характеристики и
изготвяне на технически паспорт на сградата
и за проектиране, да се организират времево
така, че екипите на отделните участници да
имат възможността да работят съгласувано
за постигане на техническите изисквания
към сградата. Този процес включва и изготвяне на коректни количествено-стойностни
сметки (КСС) от проектантите, изготвяне на
икономическата оценка в доклада от енергийното обследване на базата на КСС с оглед
гарантиране ефективността на разходите за
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енергийно обновяване. Този подход понякога
изисква итеративни действия между екипите
и детайлно съгласуване на всеки етап от инженерните процедури.
Когато предложените с енергийното обследване мерки са основание за разработване
на инвестиционен проект, който подлежи на
оценяване на съответствието с изискванията
на чл. 169 и на съгласуване и одобряване от
съответните държавни и общински органи
(чл. 144 ЗУТ), този проект още при разработването му трябва да бъде съобразен и с
останалите основни изисквания към строежа,
а именно с действащите норми и правила
за надеждност и сеизмична устойчивост на
конструкцията, за пожарна безопасност, както
и със санитарно-хигиенните изисквания и с
изискванията за безопасна експлоатация. Изпълнението на тези основни изисквания също
не трябва да противоречи на изискванията за
енергийна ефективност, т. е. прилага се интегриран подход при изпълнение на нормите.
От д ру га с т ра на, енерг оспес тя ва щ и я т
ефект, съответно еквивалентният му екологичен ефект са пряко повлияни от качеството на изпълнение на СМР в сградите. В
този смисъл техническата спецификация за
провеждане и възлагане на строителството в
сградите трябва умело да рамкира технически и други изисквания съгласно § 1, т. 30 от
допълнителните разпоредби на ЗОП, които
да не допускат компромис по отношение на
качеството, за да са гарантирани от гледна
точка на изпълнението на СМР за постигане
на двата изчислени ефекта с енергийното
обследване – енергийното спестяване на доставена и първична енергия, от една страна,
и ограничаване на вредните емисии СО 2 в
атмосферата, от друга. От друга страна, в
техническите спецификации за възлагане на
строителството трябва да се включат и други
видове СМР, без които изпълнението на мерките за енергийна ефективност не би довело
до необходимото качество и които допринасят
косвено за гарантиране на прогнозирания с
обследването енергоспестяващ ефект.
Техническата спецификация за строителство трябва да се изготви, възложи и изпълни
върху конкретните проектни решения, обемът
и съдържанието на които са определени с
проектна документация за всяка сграда. Проектната документация за сградата включва:
проекти, изработени в съответните фази, по
тези части на инвестиционния проект, за които с обследването за енергийна ефективност
(извършено по реда на ЗЕЕ) са комбинирани
енергоспестяващи мерки за сградата в разходно най-изгодния пакет. В зависимост от
спецификата на всяка сграда и на основание
чл. 139, ал. 2 ЗУТ проектната документация
включва и частите на инвестиционния про-
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ект, въз основа на които може да се направи
оценка за съответствие с изискванията на
чл. 169, ал. 1 и 3 и да се изпълни строежът.
Изпълнението на техническата спецификация за строителство се базира на видовете
СМР, определени с инвестиционния проект за
конкретната сграда и основаващи се на проектните технически решения на проектанта. База
за разработване на проектантските решения
са двата вида обследвания: обследването за
енергийна ефективност, изготвено по реда на
Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за
енергийна ефективност, сертифициране и оценка
на енергийните спестявания на сгради, както
и обследването на техническите характеристики на сградата, което се извършва по реда
на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите
паспорти на строежите.
2.3.8. Техническата спецификация за строителство трябва да определя рамката за изпълнение на основни видове допустими по
програмата видове СМР и енергоспестяващи
мерки за постигане на стандартите за енергийна ефективност чрез:
2.3.8.1. подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции
и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи (продукти,
материали и аксесоари);
2.3.8.2. повишаване на ефективностите на
системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите, което води до спестяване на
първични енергийни ресурси при трансформация на енергия в тези системи;
2.3.8.3. повишаване ефективността на системите за горещо водоснабдяване, свързани с
потреблението на енергия от конвенционални
източници;
2.3.8.4. пови ша ва не ефек т и внос т та на
генераторите на топлина чрез съвременни
технологии, включително оползотворяващи
отпадна топлина в сградата и/или енергия
от възобновяеми източници;
2.3.8.5. повишаване ефективностите на
системите за управление на топлоподаване
и регулиране на топлината в сградите и стимулиране на потребителското поведение за
енергоспестяване чрез достъпно регулиране
на количеството топлина във всяко жилище.“
6. В приложение № 11 „Договор за целево
финансиране“ се правят следните допълнения:
а) в чл. 6, ал. 1 се създава т. 5:
„5. Кметът на община ………..........................
е представил пред Банката декларация за
липса на двойно финансиране във форма и със
съдържание съгласно приложение № 6 – неразделна част към този договор.“;
б) в чл. 22 се създава т. 6:
„6. Приложение № 6“;
в) създава се приложение № 6 към чл. 22,
т. 6 от Договора за целево финансиране (приложение № 11):
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„Приложение № 6
към чл. 22, т. 6 от Договора
за целево финансиране (приложение № 11)
Декларация за липса на двойно финансиране*2
Долуподписаният/ата: ......................................... ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ............................................., постоянен адрес
................................................................................. ,
гражданство .......................................................... ,
документ за самоличност № ..................., издаден
на ................. от МВР – ......................, в качеството
ми на кмет на община ........................................ ,
ЕИК по БУЛСТАТ ...................................................,
Декларирам, че към момента на подаване
на искане за сключване на Договор за целево
финансиране към Българската банка за развитие:
1. Сградата с адрес ………………… не е финансирана
по друг проект, програма или каквато и да е
друга финансова схема от националния бюджет,
бюджета на Общност та или друга донорска
програма.
2. Сградата с адрес ………………… няма да бъде подавана за финансиране по друг проект, програма
или каквато и да е друга финансова схема от
националния бюджет, бюджета на Общността
или друга донорска програма.
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.
Дата на деклариране:
.........................................

Декларатор:
(подпис)“.

7. Създава се приложение № 18 „Указа н и я за фи на нси ра не и изп ъ л нен ие на
дейности по сгради, одобрени по Проект
BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013,
за които към 31.12.2015 г. не са извършени
строителни и монтажни работи“, към Методическите указания:
„Приложение № 18
към Методическите указания
Указания за финансиране и изпълнение на
дейност и по сг ра ди, одобрени по Проек т
BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване
на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, за които
към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и
монтажни работи
Настоящите указания определят реда и начина, по който следва да се финансира и довърши
изпълнението на дейности по сгради, одобрени
по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно
* Декларацията се попълва от кмета на общината
и се подава към ББР с искането за сключване на
договор за целево финансиране. Декларацията не
се подава за сградите, които са одобрени по Проект
„BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване
на българските домове“ по Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007 – 2013.
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обновяване на българските домове“ (Проекта)
по Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013, за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи
Дейностите за извършване на строителни и
монтажни работи на сгради, одобрени по проекта.
Дейностите се довършват при спазване правилата на Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ и
референтните стойности, определени по Националната програма.
Сгради, одобрени по проекта, за които не са
проведени обществени поръчки за СМР и/или
не са избрани изпълнители за СМР
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството (МРРБ) следва да предаде
на съответната община копие от документите за
извършените дейности по Проекта, за които не са
проведени обществени поръчки за СМР и/или не
са избрани изпълнители за СМР за довършване
на дейностите по тях. Предаването на копията
от документите се осъществява на базата на под
писано споразумение между общината и МРРБ
(приложение № 18.1 към настоящите указания).
МРРБ следва да представи на ББР списък на
сградите по общини, които са прехвърлени на
съответните общини. Предоставеният списък
следва да съдържа информация за адреса на
сградата, Булстат на регистрираното сдружение
на собствениците (СС), като списъкът е придружен с копия на сключените споразумения между
МРРБ и общината.
Общината в срок до 30 работни дни след
сключване на споразумението следва да подпише
договор със съответното СС съгласно приложение
№ 18.2 към настоящите указания и да представи
искане/искания в Българската банка за развитие (ББР) за сключване на договор/и за целево
финансиране за съответната сграда/и.
След разглеждане и одобрение на искането се
сключва договор за целево финансиране между
ББР, общината и областния управител съгласно
приложение № 18.3.
Общината има ангажимент да извърши необходимите довършителни дейности по сградите за
въвеждането им в експлоатация, включително
да проведе обществените поръчки за избор на
изпълнители за извършване на СМР, авторски и
строителен надзор и други допустими дейности
по Проекта, чрез осигуряване на финансиране
от Националната програма.

Приложение № 18.1
към Указани ята за финансиране и изпълнение на дейности по сгради, одоб
рени по Проект BG161PO001-1.2.01-0001
„Енергийно обновяване на българските
домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, за които към
31.12.2015 г. не са извършени строителни
и монтажни работи – приложение № 18
СПОРАЗУМЕНИЕ
№ ……………………..
Днес, .......................... г., в гp. София, между:
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството с адрес: гр. София, ул. „Св. св.
Кирил и Методий“ № 17 – 19, ЕИК по Булстат:
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831661388, представлявано от …………………………….,
наричано по-нататък „МРРБ“, от една страна,
и
К мета на община ………………………, представляващ община ………………., наричан по-нататък
„Кмета на община …………….“, от друга страна,
на основание ПМС № 23 от 2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на
Министерския съвет от 2015 г. за приемане на
Национална програма за енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмата и за определяне
на органите, отговорни за реализацията є (обн.,
ДВ, бр. 10 от 2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.;
изм. и доп., бр. 35 и 82 от 2015 г.), наричана понататък „Програмата“, се сключи настоящото
споразумение за следното:
Член 1. Министерството на регионалното
развитие и благоустройството предава на община
……………………. копие от документите за извършените дейности по проект BG161РО001-1.2.01-0001
„Енергийно обновяване на българските домове“
по Оперативна програма „Регионално развитие“
2007-2013 (Проекта) за следните сгради:
1.1. Адрес на сградата: ................................ –
Сдружение на собствениците (СС) „ ........................ “
с Булстат …………….., одобренo за участие в Проекта, и със сключено Споразумение за финансова
помощ и изпълнение на обновяване за енергийна
ефективност ...........................................................
1.2. Адрес на сградата: ................................ –
Сдружение на собствениците „ .........................“
с Булстат …………….., одобренo за участие в Проекта, и със сключено Споразумение за финансова
помощ и изпълнение на обновяване за енергийна
ефективност ...........................................................
1.3. Адрес на сградата: …………………………………. –
Сдружение на собствениците „...........................“
с Булстат …………….., одобренo за участие в Проекта със сключено Споразумение за финансова
помощ и изпълнение на обновяване за енергийна
ефективност ...........................................................
Член 2. Община ……….. се ангажира да довърши изпълнението на дейностите на сградите, посочени по-горе, включително да избере
необходимите изпълнители по реда на Закона
за обществените поръчки.
Член 3. Общината следва да сключи договор
със съответното СС и да подаде искане към
„Българска банка за развитие“ – АД (ББР), за
сключване на договор за целево финансиране
между ББР, общината и областния управител
в срок до 30 работни дни от подписването на
настоящото споразумение.
Член 4. Министерството на регионалното развитие и благоустройството следва да представи
копие от цялата налична техническа документация за всяка от изброените по-горе сгради
в срок до 10 работни дни от сключването на
настоящото споразумение.
Член 5. В хода на цялостното изпълнение на
дейностите по посочените по-горе сгради МРРБ
осигурява техническа подкрепа и съдействие на
общината.
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Член 6. В срок 10 работни дни от подписването на това споразумение МРРБ се задължава
да уведоми за неговото сключване Сдружението
на собствениците на сградите, посочени в чл. 1.
Член 7. Лица за контакт по споразумението са:
За МРРБ
............................................
............................................
............................................
За общината
............................................
............................................
............................................
Настоящото споразумение се сключи в два
оригинални екземпляра – един за МРРБ и един
за общината.
ЗА МРРБ:
ЗА ОБЩИНАТА:
.......................................
.................................
(Име и фамилия)
(Име и фамилия)

Приложение № 18.2
към Указанията за финансиране и изпълнение на дейности по сгради, одобрени
по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, за които към
31.12.2015 г. не са извършени строителни
и монтажни работи – Приложение № 18
ДОГОВОР
Днес, ………………. г., в гр. ……………………. между
Сдружение на собствениците ....................... ,
БУЛСТАТ ………………, удостоверение за регистрация № ………….. от ……………, издадено от ............ ,
представлявано от ……………………, ЕГН ...., лична
карта №……….., издадена на .................................
от МВР – …..…, с постоянен адрес .................... ,
наричано ДОВЕРИТЕЛ,
и
....................., кмет, представляващ община
................................................................................. ,
наричан/а ДОВЕРЕНИК,
На основание Споразумение № ………………….,
сключено между Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и
кмета на общината и във връзка с изпълнението
на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно
обновяване на българските домове“ (Проекта)
по Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013,
се сключи настоящият договор за следното:
I. Предмет на договора
Член 1. Доверителят възлага, а довереникът
приема да представлява доверителя за упражняване на правата и изпълнение на задълженията
му, както следва:
1. от името и за сметка на доверителя да проведе всички необходими процедури при спазване
на приложимото национално законодателство за
избор на изпълнители на дейностите по обновяване на сградата (съгласно чл. 2) и да сключи
договори с избраните изпълнители;
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2. да представлява доверителя пред държавата – в лицето на областния управител, и
пред Българската банка за развитие (ББР) с
цел получаване на необходимото финансиране
от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
(Програмата), за обновяване на сградата;
3. да осъществява текущ контрол по изпълнение задълженията на изпълнителите;
4. да разплаща всички дейности по обновяването.
II. Обхват на дейностите по обновяване на
сградата
Член 2. Дейностите по обновяване на многофамилните жилищни сгради включват:
1. изпълнение на СМР;
2. строителен надзор и авторски надзор;
3. въвеждане на обекта в експлоатация;
4. други допустими довършителни дейности
по Проекта.
III. Финансиране
Член 3. Довереникът в изпълнение на договора
по чл. 4, ал. 1 ще осигури 100 на сто финансиране на разходите за дейностите по чл. 2, набавяне на необходими разрешителни документи,
изискв ащи се от националното законодателство,
включително свързаните с тях такси, дължими
на съответните компетентни органи; разходи,
свързани с въвеждането на обекта в експлоатация
и невъзстановим ДДС.
IV. Права и задължения на страните
Член 4. Довереникът се задължава:
(1) Д а предприеме всички необходими действия за сключване от името на доверителя
на договор за целево финансиране с областния управител и ББР с цел осигуряване на
финансиране за обновяване на сградата.
(2) При одобрение на финансирането от страна
на ББР да подпише от името и за сметка
на доверителя договора по ал. 1.
(3) Д а уведоми доверителя за подписването
на договора по ал. 2 в срок до 14 дни.
(4) О т името и за сметка на доверителя да
усвоява суми по договора за финансиране,
предмет на договора по ал. 1, в т. ч. да
открие сметка в ББР и да оперира със
средствата, като ги изразходва съгласно
правилата и процедурите на Проекта, принципите на добро финансово управление,
спазване на правилата, приложими спрямо
минималните помощи, и в интерес на
сдружението на собствениците за целите
на обновяването на сградата.
(5) Д а подготви документацията за избор на
изпълнители за дейностите по чл. 2, да
проведе процедура за избор на изпълнител
при спазване на приложимото национално
законодателство и да сключи договор с
избраните изпълнители.
(6) Д а извършва всички плащания, свързани
с изпълнението на дейности по сградата,
вк лючително по ск лючените договори
с външни изпълнители. Плащанията за
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дейностите по проектиране (ако е приложимо) и СМР се извършват при наличие
на подписани протоколи по чл. 5, ал. 4.
(7) Да осигури публичност на извършваните от
него дейности в изпълнение на договора.
(8) Довереникът ще предостави на доверителя всички необходими услуги, свързани
с изпълнението на предписаните мерки
за обновяване за енергийна ефективност
на сградата в необходимото качество и
по начин, осигуряващ необходимата координация.
(9) Услугите включват цялостната задължителна съвкупност от проектно-проучвателни и
строително-монтажни дейности по отделните самостоятелни обекти и сградата като
цяло за постигане на енергоефективните
и техническите параметри и стандарти,
съобразно целите и задачите на Проекта
и в съответствие с нормативно зададените
стойности на тези параметри и националното законодателство и регламенти.
(10) Д овереникът ще осъществи цялостния
контрол по изпълнението и приемането на
работата на изпълнителите и при съставянето на съпътстващите финансово-счетоводни документи и строителни документи,
като стриктно спазва изискванията на
нормативната уредба и одобрената проектосметна документация.
(11) Д овереникът се задължава да осигури
всички условия и предпоставки от страна
на съответните ведомства, институции и
наети фирми, необходими, за да се изпълнят дейностите по обновяването на
сградата точно, пълно, качествено и в срок.
(12) Довереникът, в качеството му на орган
на местната власт, се задължава да изпълнява всички нормативно възложени
му функции, свързани с инвестиционния
процес, качествено, в срок и в интерес
на доверителя.
Член 5. Доверителят:
(1) С е задължава да осигури всички условия
и предпоставки от страна на етажната
собственост, необходими, за да се изпълнят
дейностите по обновяването на сградата
точно, пълно, качествено, в срок и в съответствие с настоящия договор и правилата
на Проекта.
(2) Доверителят ще осигури достъп до всеки
самостоятелен обект в сградата по съгласуван с довереника график за извършване
на дейностите по чл. 2.
(3) Доверителят се съгласява да бъдат изп ъ лнени п ред ложени т е в резул тат на
техническото и енергийното обследване
допустими дейности съгласно правилата
на Проекта, в това число всички мерки,
необходими за привеждане на сградата в
съответствие с нормативните минимални
изисквания за енергийна ефективност.
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(4) Н
 аблюдение по изпълнение на обновяването за енергийна ефективност на сградата
от името на доверителя ще бъде упражнявано от ………………, съгласно решение на
общото събрание на сдружението или от
лицето/а, упълномощени да представляват
доверителя по Проекта, когато титулярят
е възпрепятстван, като същият ще представл ява доверител я пред остана лите
участници при изпълнение на следните
дейности:
1. п одписване: на протокол за предаване
на строителната площадка; на протокол за установяване на годността за
ползване на обекта; на протоколите за
приемане на изпълнените количества
и видове строително-ремонтни работи,
както и др., до пълна реализация на
провежданите мерки по обновяване
на сградата;
2. л ицето по настоящата алинея се уведомява от довереника съгласувано със
строителния надзор/изпълнителя на
СМР чрез писмо или по електронна
поща, или по факс за необходимостта
да участва в горепосочените дейности
най-малко 2 (два) дни преди започване
на изпълнението им; доверителят в срок
до 10 дни след сключване на настоя
щия договор предоставя на довереника
пощенски адрес, електронна поща или
факс за връзка с посоченото лице.
(5) Доверителят ще осигури постоянен достъп
до строителната площадка на външния
изпълнител през цялото времетраене на
СМР.
(6) Доверителят ще осигури достъп до вода
и електроенергия, както и място за временен склад през цялото времетраене на
СМР и ще оказва пълно съдействие на
изпълнителя.
(7) Доверителят ще окаже пълно съдействие
на всички участници в изпълнението на
обновяването по сградата, взаимодейства
с длъжностните лица от довереника и
външните изпълнители при осъществяване
на задълженията им.
(8) В случай на промяна на предназначението
на самостоятелен обект от жилищно в
нежилищно, както и при всяко фактическо
упражняване на стопанска дейност, отдаване под наем на имота или извършване
на дейност от търговци и/или лица със
свободни професии, които обстоятелства
са възникнали след сключване на настоящия договор, доверителят се задължава
да уведоми довереника в 14-дневен срок
от узнаването. Собствениците на самостоятелните обекти, за които са възникнали
посочените хипотези, стават получатели
на минимална помощ и се задължават
да подпишат декларация за минимални
и държавни помощи или да заплатят на
довереника съответната част от разходите
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за обновяването на припадащите им се
общи части и разходите за дейности, които
в случай на нужда ще са необходими да
се извършат в съответния самостоятелен
обект.
(9) В края на първата, третата и петата година
от 5-годишния срок по ал. 10 доверителят
попълва и връща изпратена от довереника
декларация по образец, че са налице обстоятелствата по ал. 8 – не е променено
предназначението на жилищните обекти в
стопански обекти и видът на подобренията, придобити в резултат на изпълнените
дейности по енергийното обновяване на
обекта.
(10) Довереникът има право в период 5 години
след въвеждане на сградата в експлоатация и приключване на плащанията по
дейностите да проверява изпълнението
на задълженията на доверителя по ал. 8.
(11) В г ара н ц ион н и т е с р окове по ч л. 2 0,
ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите
в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти, които се записват в
окончателния предавателно-приемателен
протокол за предаването на обновената
сграда на доверителя, доверителят е длъжен да уведомява довереника за открити
недостатъци и/или скрити дефекти по
изпълнените по сградата СМР в срок до
10 дни от тяхното откриване.
V. Влизане в сила на договора
Член 6. Настоящият договор влиза в сила
от момента на сключване на договора по чл. 4,
ал. 1 освен разпоредбите на чл. 4, ал. 1 – 4, които влизат в сила от датата на подписване на
настоящия договор.
VI. Срок
Член 7. Настоящият договор се сключва за
срок до изплащане на всички задължения по
договора за целево финансиране, сключен с ББР
и с областния управител, или до изтичане на
гаранционните срокове за изпълнените дейности,
което от двете обстоятелства настъпи по-късно.
VII. Прекратяване на договора и специфични
условия
Член 8. Настоящият договор се прекратява:
(1) В случай че не бъде сключен договор по
чл. 4, ал. 1 – с писмено уведомление от страна
на довереника.
(2) Във всички случаи на прекратяване на
договора по чл. 4, ал. 1.
(3) Едностранно от довереника с едномесечно
предизвестие в случаите на виновно неизпълнение на задълженията на доверителя по чл. 5
при наличие на предварително писмено съгласие
от ББР. Доверителят дължи възстановяване на
разходите (платени или дължими) по действително извършените дейности по чл. 2, както и
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дължимите неустойки по вече сключени договори от страна на довереника в изпълнение на
задължението по чл. 4, ал. 5.
Член 9. В случай на неизпълнение на чл. 5,
ал. 2, което е довело до възпрепятстване на
дейностите по обновяване на сградата, довереникът може едностранно да прекрати настоящия
договор с 14-дневно писмено предизвестие. В
този случай доверителят дължи възстановяване
на разходите за всички извършени до момента
дейности по сградата.
VIII. Адреси за кореспонденция
Член 10. Кореспонденцията, свързана с настоящия договор, е в писмена форма, съдържа
регистрационния номер и наименованието на
сградата и следва да бъде изпращана на следните адреси:
За Доверителя – Сдружение на собствениците
…………………………………………………..
…………………………………………………..
За Довереника – община ……
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Настоящият договор се сключи в четири
оригинални екземпляра – три за довереника и
един за доверителя.
ЗА ДОВЕРЕНИКА –
ЗА ДОВЕРИТЕЛЯ –
ОБЩИНА ………….:
СДРУЖЕНИЕ НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ:
......................................... .........................................
(Име и фамилия, кмет (Име и фамилия, предна община)
ставляващ СС)

Приложение № 18.3
към Указанията за финансиране и изпълнение на дейности по сгради, одобрени
по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, за които към
31.12.2015 г. не са извършени строителни
и монтажни работи – Приложение № 18
ДОГОВОР ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ
Днес, ....................... г., в гр. София, между:
„Българска банка за развитие“ – АД, вписана в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията с ЕИК 121856059, със седалище и
адрес на управление в гр. София, ул. Стефан
Караджа 10, представлявана от .......................... ,
................, наричана по-нататък „ББР/Банката“,
от една страна,
Минис т ерск и я съвет на Реп ублика Бъ лгари я чрез Областни я у правител на област
.............................................. , наричан по-нататък
„областния управител на област ...................... “,
от друга страна,
и
Кмета на община ............................................. ,
представляващ община ........................................ ,
в качеството на довереник на Сдружение на собственици – ……………………………, наричан по-нататък
„Кмета на община ................ “, от трета страна,
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нари чани общо „Ст рани те“, и ли поо тделно
„Страна“,
на основание ..........................................................
и като взеха предвид, че:
1. С ........................ на Министерския съвет е
изменено и допълнено Постановление № 18 на
Министерския съвет от 2015 г. за приемане на
Национална програма за енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмата и за определяне
на органите, отговорни за реализацията є (обн.,
ДВ, бр. 10 от 2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.; изм.
и доп., бр. 35 и 82 от 2015 г.), наричана по-нататък
„Програмата“.
2. Налице е учредено сдружение на собственици, както следва: …………………………………, наричано
по-нататък „Сдружението“.
3. Сдружението е надлежно учредено при
условията и по реда на Закона за управление
на етажната собственост (ЗУЕС), вписано е в
регистър БУЛСТАТ и в публичния регистър на
община ………………. съгласно чл. 44 ЗУЕС.
4. Сдружението е кандидатствало пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и е одобрено за участие в
Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, наричан
по-нататък „Проекта“, съгласно сключено Споразумение за финансова помощ и изпълнение за
обновяване за енергийна ефективност № ......... ,
наричан по-нататък „Сградата“.
5. Кметът на община .......................................
е надлежно упълномощен от Сдружението да го
представлява пред ББР и областния управител
............................ за сключване на настоящия
договор.
Ск лючи ха настоящи я Договор за целево
финансиране, наричан по-нататък „Договора“.
РАЗДЕЛ I. ИНДИВИДУАЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 1. Предмет на Договора.
Банката предоставя на Сдружението чрез
довереника му Кмета на община ........................
финансиране, наричано по-натат ък „Целево
финансиране“, за извършване на дейностите,
предвидени в Проекта, в размер, при условия и
в срокове съгласно анекси, неразделна част от
този договор, определящи конкретните дейности
за Сградата, които се подписват от страните
след провеждане на обществени поръчки за съответните дейности и определяне на цената им.
Чл. 2. Цел.
(1) Целевото финансиране се предоставя за
разплащане на дейностите по Проекта, както
следва:
1. изпълнение на СМР;
2. строителен надзор и авторски надзор;
3. въвеждане на обекта в експлоатация;
4. други допустими довършителни дейности
по Проекта.
(2) Целевото финансиране се предоставя съгласно типовия механизъм за усвояване.
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(3) Средствата, предоставени от Банката,
следва да се използват само и единствено за
договорената цел.
Чл. 3. Валута.
Целевото финансиране се предоставя в левове
и всички суми, посочени по-нататък, са в левове.
Плащанията по Договора се извършват в левове.
Чл. 4. Лихва.
Банката начислява лихва в размер цената на
ресурса, осигурен за целта чрез издадена държавна гаранция, завишена с 0,5 процентни пункта.
Лихвата се начислява текущо, но е дължима на
датата на погашение на главницата.
Чл. 5. Падеж.
Общият размер на Целевото финансиране
се изплаща в съответствие с раздел III от този
Договор, но не по-късно от крайния срок на
Програмата.
РАЗДЕЛ II. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
СРЕДСТВАТА
Чл. 6. (1) Целевото финансиране се усвоява,
при условие че са изпълнени кумулативно всички
условия и след представяне на всички документи,
посочени по-долу:
1. Кметът на община .......................................
като довереник на Сдружението е открил при
Банката специална сметка, която служи единствено за усвояване на средства по Целевото
финансиране и за разплащане към изпълнителите на дейностите по чл. 2, ал. 1 от Договора.
2. Кметът на община .......................................
е представил пред Банката декларация във форма
и със съдържание съгласно приложение № 1 –
неразделна част към този договор, с която декларира надлежното провеждане на процедура
за избор на изпълнител за съответните дейности
съобразно Проекта, както и сключването на
договори за възлагане.
3. Кметът на община ………….. за всяко усвояване
е представил пред Банката писмено искане във
форма и със съдържание съгласно приложение
№ 2 и приложение № 3 – неразделна част към
този договор, деклариращо, че условията по
сключените договори за възлагане са изпълнени, всички необходими документи са надлежно
представени и исканите за усвояване средства
са дължими ведно с платежно нареждане за
разплащане на дължимите суми.
(2) Банката не контролира и не носи отговорност за верността и пълнотата на декларираните обстоятелства от Кмета на община ......
по т. 2 и 3 по-горе, както и за наредените от
него и извършени плащания.
Чл. 7. За дата на предоставяне на средства
се счита датата, на която специалната сметка,
открита при Банката, бъде заверена със съответната сума.
РАЗДЕЛ III. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИ
СУМИ ПО ЦЕЛЕВОТО ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 8. (1) Средствата по ползваното Целево
финансиране се възстановяват чрез безвъзмездната финансова помощ, предоставена от Държавата
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на Сдружението за обновяване на Сградата по
специална сметка на Банката ............................ ,
и се отнасят служебно от Банката за погасяване
на дължимите суми по настоящия Договор, за
което Сдружението чрез Кмета на община ......
............... дава своето безусловно и неотменимо
съгласие с подписването на този Договор.
(2) В случай на неизпълнение на подписаните договори за изпълнение на дейностите
съобразно Проекта, даващо основание на Кмета
на община ............... да изиска инкасиране на
издадените по нареждане на съответния изпълнител банкови или други гаранции (за аванс и/
или добро изпълнение) и/или евентуални неустойки по договорите за възлагане, Кметът на
община ............................................. е длъжен да
предприеме своевременно необходимите действия, като нареди сумите по тези гаранции по
специалната сметка на Банката, които отново
се отнасят за погасяване на ползваното Целево
финансиране. Погасените по този ред суми се
използват за финансиране на довършването на
дейностите по конкретния обект.
(3) Всички суми, дължими на Банката по
силата на този Договор, следва да бъдат изплатени изцяло на Банката, без от тях да се правят
каквито и да било приспадания или удръжки.
РАЗДЕЛ IV. ДЕКЛАРАЦИИ И
ПОТВЪРЖДЕНИЯ
Чл. 9. Кметът на община ................................
дек ларира, че към Датата на ск лючване на
Договора:
1. Ц я лата информац и я, п редоставена на
Банката, е актуална, вярна, валидна и пълна,
изготвена в съответствие с приложимите нормативни изисквания.
2. Средствата, предоставени по Целевото
финансиране, ще бъдат използвани единствено и
само за целите по чл. 2 от настоящия Договор.
3. Кметът на община ................. е надлежно
упълномощен за сключването и изпълнението
на този Договор.
РАЗДЕЛ V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ПО ДОГОВОРА
Чл. 10. За целия период от датата на сключване
на този Договор до окончателното изплащане
или погасяване на всички дължими суми и изпълнение на всички други задължения по този
Договор Кметът на община ……………….. е длъжен:
1. Да ползва Целевото финансиране само за
целите и до размера, уговорени в този Договор.
2. Да предоставя всяка поискана от Банката
информация и документи, свързани с използване
на Целевото финансиране.
3. Да спазва всички изисквания на приложимото българско законодателство за организиране
на дейностите, посочени в чл. 2 от този Договор.
4. Да уведоми Банката за всяка промяна на
данните и информацията, предоставени към
датата на сключване на този Договор, и за възникването на друго обстоятелство или събитие,
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което има вероятност да окаже съществено неблагоприятно въздействие за възстановяване на
средства по Целевото финансиране.
Чл. 11. (1) Банката е длъжна да предостави
средствата по Целевото финансиране съгласно
предвиденото по настоящия Договор.
(2) Банката уведомява Областния управител
на област …………… за предоставените средства по
Целевото финансиране на тримесечие.
Чл. 12. След окончателното приключване на
възложената работа и издаване на съответния
акт за окончателното приемане на изпълнените
дейности съобразно Проекта за Сградата Кметът
на община ................ и Областният управител на
област …………… съставят и подписват протокол
за това във форма и със съдържание съгласно
приложение № 4 – неразделна част към този
договор, включващ точната сума на дължимата
безвъзмездна финансова помощ и удостоверяващ
изпълнение на условията за изплащане.
Чл. 13. Банката има право да предложи да
прехвърли формираното вземане по Договора
на Държавата чрез посочена от нея структура
или орган, по номинал.
РАЗДЕЛ VI. СЛУЧАИ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 14. (1) Извън законоустановените случаи,
при които би било налице неизпълнение, настъпването на което и да е от изброените по-долу
събития представлява неизпълнение по този Договор и се третира като случай на неизпълнение:
1. нарушение на което и да е от условията
по този Договор;
2. констатиране на предоставени неточни,
неистински, неверни или подправени декларации
и/или документи, установяващи използването на
средствата за целта, уговорена в този Договор,
и/или размера и/или дължимостта им.
(2) При възникване на случай на неизпълнение Банката има правото, но не е длъжна, без
да дава предизвестие или да изчаква определен
срок, по свой избор и преценка да преустанови отпускането на каквито и да е средства по
Целевото финансиране и да уведоми за тези си
действия останалите страни по Договора.
(3) Забавяне от страна на Банката да упражни правата си по този Договор не представлява
отказ от правата є по него.
РАЗДЕЛ VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 15. Изменени ята на този Договор са
действителни само ако са извършени в писмена
форма и са подписани от Страните.
Чл. 16. Договорът влиза в сила от датата на
подписването му от страните.
Чл. 17. Този Договор се подчинява и се тълкува в съответствие със законите на Република
България. За неуредените в този Договор въпроси
се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 18. Всички спорове относно тълкуване,
недействителност, изпълнение/неизпълнение
или прекратяване се решават от страните чрез

БРОЙ 11

ДЪРЖАВЕН

преговори, като при непостигане на съгласие
спорът се отнася за решаване от компетентните
съдилища в България.
Чл. 19. Когато някоя клауза от този Договор
бъде обявена за недействителна и/или отменена
от компетентна юрисдикция, това не води до
недействителност или неприложимост на останалите клаузи на Договора.
Чл. 20. Този Договор ще бъде в сила и ще
обвързва всички правоприемници на Страните по този Договор. Страните нямат право да
прехвърлят или делегират каквато и да било
част от правата или задълженията си по този
Договор без съгласието на останалите освен в
случаите по чл. 13.
Чл. 21. Всички предизвестия, уведомления,
изявления и информация, отнасящи се до настоящия Договор, се извършват в писмена форма.
При промяна на посочения по-долу адрес за кореспонденция всяка Страна е длъжна незабавно
да уведоми другата страна писмено за новия си
адрес, а до получаването на такова уведомление,
всички съобщения, достигнали до стария адрес,
ще се считат за получени. Всички предизвестия,
уведомления, изявления и информация, отнасящи
се до настоящия Договор, се считат за получени,
ако са получени лично, изпратени са по факс с
потвърждение на получаването или са доставени
с писмо с обратна разписка или чрез куриер на
следните адреси на Страните:
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1. е проведена по реда на Закона за обществените поръчки процедура за избор на външен
изпълнител съгласно чл. 2, ал. 1 от Договора
за целево финансиране № ……………/………………......;
2. е избран външен изпълнител съгласно
чл. 2, ал. 1 от Договор за целево финансиране
№ ……….……/……………….., както следва:
...................................................... (наименование)
......................................... (ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН)
................................................... (седалище/адрес)
..................................................... (представляващ)
................................................... (банкова сметка);
3. с външния изпълнител съгласно т. 2 по-горе
е сключен и влязъл в сила Договор .................. ;
4. с договора по т. 3 на изпълнителя е възложено …………………………………, п ри фи на нсови
условия, както следва: ...........................................
(аванс, междинно и окончателно плащане);
5. за авансовото плащане съгласно т. 4 по-горе
изпълнителят е представил банкова гаранция в
полза на Сдружението;
съгласен съм, че Банката не контролира и
не носи отговорност за верността и пълнотата
на декларираните от мен съгласно настоящата
декларация обстоятелства.
Декларатор: .................. Дата: ................................

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 1, т. 3 от Договора за
целево финансиране (Приложение № 18.3)

За ББР: .....................................................................

ИСК АНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

За Кмета на община: ............................................

Долуподписаният, ............................................ ,
в качеството ми на представл яващ община
…………………….. и пълномощник на Сдружение на
собственици ............................................................
декларирам безусловно, че:
1. всички условия съгласно Договор ............ ,
с който на избрания външен изпълнител по дейността/дейностите съгласно чл. 2, ал. 1 от Договора за целево финансиране № ……………/………………..,
както следва:
...................................................... (наименование)
......................................... (ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН)
................................................... (седалище/адрес)
..................................................... (представляващ)
................................................... (банкова сметка),
е възложено .............................................................
при финансови условия, както следва: ..............
(аванс, междинно и окончателно плащане),
са изпълнени с оглед надлежното заплащане
съгласно размера, услови ята и сроковете в
Договор .................................................................. ;
2. всички документи, установяващи надлежното изпълнение на възложеното и размера на
дължимите суми за изпълненото, са представени
и заявената за плащане сума съгласно настоящото
искане-декларация е дължима;
3. съгласно Договор ..........................................
са налице условията за плащане, както следва:
.............................. (аванс, междинно и окончателно
плащане) в размер на …….………..;

За Областния управител на област .................... :
...................................................................................
Чл. 22. Неразделна част от този Договор са
следните документи:
1. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 2 от
Договора за целево финансиране (Приложение
№ 18.3)
2. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 3 от
Договора за целево финансиране (Приложение
№ 18.3)
3. Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1, т. 3 от
Договора за целево финансиране (Приложение
№ 18.3)
4. Приложение № 4 към чл. 12 от Договора
за целево финансиране (Приложение № 18.3)
Този Договор се сключи в три оригинални екземпляра по един за всяка от страните.

Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договора за
целево финансиране (Приложение № 18.3)
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният, ............................................ ,
в качеството ми на представл яващ община
…………………….. и пълномощник на Сдружение на
собственици ………………………………………… декларирам
безусловно, че:
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и моля „Българска банка за развитие“ – АД,
ЕИК 121856059, да ................................................. ,
сума в размер на ……………….. в срок до ...............
Съгласен съм, че Банката не контролира и
не носи отговорност за верността и пълнотата
на декларираните от мен съгласно настоящата
декларация обстоятелства, както и за заплащането на изпълнителя на заявената сума съгласно
настоящата декларация.
Декларатор: .................. Дата: ................................

Приложение № 3
към чл. 6, ал. 1, т. 3 от Договора за
целево финансиране (Приложение № 18.3)
ИСК АНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният, ............................................ ,
в качеството ми на представляващ община ......
...................... и пълномощник на Сдружение на
собственици ………………………………………… декларирам
безусловно, че:
1. всички условия съгласно Договор № ........
между община ........................ и Сдружение .......
.................................... и финансирани с Договор
за целево финансиране № ……………/……………..……..
са изпълнени;
2. налице са условията за плащане/възстановяване на разходи, свързани с осигуряването
на необходими те разреши телни док у мен т и,
изискващи се от националното законодателство,
включително свързаните с тях такси, дължими
на съответните компетентни органи, както и
разходи, свързани с въвеждането на обекта в
експлоатация, и моля „Българска банка за развитие“ – АД, ЕИК 121856059, да ........... (плати/
възстанови) следните суми:
– в размер на ...................................., платими
по сметка ................................................................ ,
при банка ................................................................
с титуляр ................................................................ ;
– в размер на ...................................., платими
по сметка ................................................................ ,
при банка ................................................................
с титуляр ................................................................ ;
– в размер на ...................................., платими
по сметка ................................................................ ,
при банка ................................................................
с титуляр ................................................................ ;
– в размер на ...................................., платими
по сметка ................................................................ ,
при банка ................................................................
с титуляр ................................................................ ;
– в размер на ...................................., платими
по сметка ................................................................ ,
при банка ................................................................
с титуляр ................................................................ .
Съгласен съм, че Банката не контролира и
не носи отговорност за верността и пълнотата
на декларираните от мен съгласно настоящата
декларация обстоятелства, както и за заплащането на изпълнителя на заявената сума съгласно
настоящата декларация.
Декларатор: .................. Дата: ................................
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Приложение № 4
към чл. 12 от Договора за
целево финансиране (Приложение № 18.3)
Протокол
Днес, ……………………….., в гр. ............................. ,
между:
1. ....................................................................... –
кмет на община …………., с адрес …………………………
и
2. ...................................................................... –
областен управител на област ……………………….,
с адрес ……………………….….., наричани по-нататък
„Страните“,
се състави и подписа настоящият протокол
за следното:
На основание чл. 12 от Договор за целево финансиране № ……….. от ……………… г., сключен между
„Българска банка за развитие“ – АД, Министерския съвет на Република България чрез областния
управител на област ………………………… и кмета на
община ………………………, представляващ община
………………., в качеството на довереник на Сдружение на собственици …………………..…………………………….,
с БУЛСТАТ ……………………,
в резултат на обновяването на сграда с адрес:
……………………………………………, и с разгърната застрое
на площ: ……………. кв. м.
Страните удостоверяват, че сградата е въведена в експлоатация, изпълнени са условията за
изплащане и общата стойност на дължимата безвъзмездна финансова помощ за обновяването на
сградата възлиза на ………………… лв., с включен ДДС
(посочва се сумата на цялостната инвестиция на
сградата – в левове, с включен ДДС, включваща
всички разходи, които са били платени в рамките
на Договора за целево финансиране), която представлява 100 на сто безвъзмездна финансова помощ
за Сдружението на собствениците, разпределена,
както следва:
Вид на разхода

Стойност (в лв.),
с включен ДДС

Разход за СМР
Разход за авторски надзор
Разход за строителен надзор
Разходи, свързани с други
доп ус т и м и дов ърш и т е л н и
дейности по Проекта
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация
Настоящият протокол се състави и подписа
в два еднакви екземпляра – по един за всяка
от страните.
Име и фамилия, подпис,
Име и фамилия, подпис,
печат
печат
Кмет на община ................
Областен управител
на област
..............................“
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8. Създава се приложение № 19:
„Приложение № 19
към Методическите указания
Списък на сградите, за които към 31 декември 2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи
№
по
ред

Град

Район

Адрес

1

2

3

4

1.

Лом

СЗР

гр. Лом, ж.к. Зорница, бл. 4 – 3, вх. В, кв. 197

2.

Плевен

СЗР

гр. Плевен, ул. Вардар 15

3.

Враца

СЗР

гр. Враца, ул. Иванка Ботева 9

4.

Плевен

СЗР

гр. Плевен, ж.к. Дружба, бл. 312, вх. А

5.

Плевен

СЗР

6.

Монтана

7.

Тип на строРЗП
ителство
(в кв. м)
5

6

ЕПЖС

1 900,34

монолитно

1 553,15

носещи тухлени зидове

977,25

ЕПЖС

1 720,98

гр. Плевен, ул. Ген. Колев 33

монолитно

1 175,33

СЗР

гр. Монтана, ул. Климент Охридски 4

монолитно

1 216,73

Плевен

СЗР

гр. Плевен, ул. Хаджи Димитър 21

монолитно

1 699,05

8.

Монтана

СЗР

гр. Монтана, ул. Пейо Яворов 5

монолитно

715,24

9.

Враца

СЗР

гр. Враца, ул. Любен Каравелов 1

монолитно

1 792,86

10.

Варна

СИР

гр. Варна, ул. Иларион Макариополски 15

монолитно

775,33

11.

Варна

СИР

гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 20

монолитно

1 669,23

12.

Шумен

СИР

гр. Шумен, ул. Патлейна 6

монолитно

829,71

13.

Шумен

СИР

гр. Шумен, ул. Васил Друмев 8/ул. Любен Каравелов 22

монолитно

1 527,54

14.

Шумен

СИР

гр. Шумен, бул. Славянски, бл. 7. вх. А, Б и В

монолитно

3 297,90

15.

Добрич

СИР

гр. Добрич, ул. Абрит 8/10, вх. А

монолитно

1 081,09

16.

Добрич

СИР

гр. Добрич, ж.к. Добротица, бл. 36, вх.А

монолитно

2 392,13

17.

Варна

СИР

гр. Варна, ж.к. Възраждане, бл. 75, вх. Г

монолитно

983,14

18.

Варна

СИР

гр. Варна, ул. Петър Берон 19

монолитно

1 079,17

19.

Шумен

СИР

гр. Шумен, ул. Марица 47, вх. 2

ЕПЖС

1 820,65

20.

Варна

СИР

гр. Варна, ул. Воден 19

монолитно

987,98

21.

Добрич

СИР

гр. Добрич, ул. Захари Стоянов 19

монолитно

1 100,26

22.

Шумен

СИР

гр. Шумен, ул. Христо Смирненски 15

монолитно

1 379,22

23.

Варна

СИР

гр. Варна, ул. Македония 59/ул. Цар Асен 29

монолитно

1 308,17

24.

София

София гр. София, ж.к Дианабад, бл. 27

ППП

1 850,00

25.

София

София гр. София, р-н „Средец“, ул. Авицена 44

26.

София

София

27.

София

28.
29.

монолитно

663,48

монолитно

506,74

София гр. София, ж.к. Яворов, ул. Светослав Тертер 20

монолитно

829,40

София

София гр. София, ул. Дунав 6

монолитно

900,00

София

София гр. София, ул. Цар Симеон 49

смесена
система

911,76

гр. София, район „Оборище“, ул. Стара планина 16,
вх. Б
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4

30.

София

София

31.

БРОЙ 11
Тип на строРЗП
ителство
(в кв. м)
5

6

гр. София, район „Изгрев“, ул Райко Алексиев 5, ул.
Райко Алексиев 5, вх. А и Б

монолитно

2 108,07

София

София гр. София, район „Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 251

монолитно

1 459,75

32.

София

София гр. София, р-н „Оборище“, ул. Янко Сакъзов 60

монолитно

2 402,20

33.

София

София

ЕПЖС

2 108,03

34.

София

София гр. София, р-н „Средец“, ул. 13 март 15

монолитно

1 023,96

35.

София

София

монолитно

2 335,96

36.

София

София гр. София, р-н „Лозенец“, ул. Зелено дърво 7

монолитно

855,91

37.

София

София

монолитно

1 618,76

38.

София

София гр. София, р-н „Средец“, ул. Цар Иван Асен II № 8 – 10

монолитно

478,14

39.

София

София гр. София, р-н „Средец“, ул. Петър Парчевич 44

монолитно

1 714,69

40.

София

София гр. София, р-н „Лозенец“, ул. Лале 8

монолитно

1 075,72

41.

София

София гр. София, р-н „Оборище“, ул. Марин Дринов 26

монолитно

1 116,00

42.

София

София гр. София, р-н „Лозенец“, ул. Минджур 16

монолитно

1 314,85

43.

София

София гр. София, р-н „Триадица“, ул. Гургулят 19

монолитно

1 339,03

44.

София

София

гр. София, р-н „Лозенец“, ул. Димитър Хаджикоцев 27

монолитно

1 703,13

45.

София

София гр. София, р-н „Овча купел“, ул. Жамбилица 1

монолитно

911,42

46.

София

София гр. София, р-н „Оборище“, ул. Сан Стефано 15

монолитно

2 673,00

47.

София

София гр. София, р-н „Оборище“, ул. Шипка 35

монолитно

1 807,77

48.

София

София гр. София, р-н „Красна поляна“, бл. 206

ЕПЖС

2 614,40

49.

София

София

монолитно

1 180,60

50.

София

София гр. София, р-н „Средец“, ул. Цар Иван Асен 60

монолитно

1 586,20

51.

София

София гр. София, р-н „Триадица“, ул. Петър Парчевич 12

монолитно

2 296,15

52.

София

София гр. София, р-н „Оборище“, ул. Оборище, бл. 123

монолитно

2 741,39

53.

София

София гр. София, р-н „Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 479

ЕПЖС

2 587,04

54.

София

София

ЕПЖС

4 274,45

55.

София

София гр. София, р-н „Средец“, ул. Кракра 12

монолитно

2 196,33

56.

София

София гр. София, р-н „Средец“, ул. Хан Аспарух 48

монолитно

887,52

57.

София

София гр. София, р-н „Оборище“, ул. Цар Симеон 38

монолитно

1 264,87

58.

София

София гр. София, р-н „Оборище“, ул. Анжело Ронкали 3

монолитно

859,54

59.

София

София гр. София, р-н „Слатина“, ж.к. Яворов, бл. 54

монолитно

2 029,11

60.

София

София гр. София, р-н „Триадица“, бул. Патриарх Евтимий 92

монолитно

1 751,90

гр. София, район „Красна поляна“, ж.к. Разсадника,
бл. 28, вх. Д

гр. София, р-н „Средец“, кв. Яворов, бл. 26,
вх. А и Б

гр. София, р-н „Средец“, ул. Любен Каравелов 6,
ул. Любен Каравелов 6, вх. А и Б

гр. София, р-н „Лозенец“, ул. Св. Теодосий
Търновски 26

гр. София, р-н „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 227,
вх. А и Б
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61.

София

62.

С Т Р. 2 1
Тип на строРЗП
ителство
(в кв. м)
5

6

София гр. София, р-н „Слатина“, ул. Хубавка 5

монолитно

1 456,00

София

София гр. София, р-н „Средец“, бул. Витоша 39

монолитно

2 815,42

63.

София

София гр. София, р-н „Витоша“, ул. Преки път 61А

монолитно

1 957,70

64.

София

София гр. София, кв. „Лозенец“, ул. Якубица 14

монолитно

2 310,40

65.

София

София гр. София, р-н „Възраждане“, бул. Хр. Ботев 35

монолитно

2 213,20

66.

София

София гр. София, район „Средец“, ул. Йоан Павел II № 3

монолитно

1 280,00

67.

София

София гр. София, ж.к. „Зона Б-19“, ул. Три уши 107

ЕПК

2 895,62

68.

София

София гр. София, ж.к. „Надежда“, бл. 403

ЕПЖС

2 100,45

69.

София

София гр. София, р-н „Оборище“, ул. Асен Златаров 3

монолитно

1 824,12

70.

София

София гр. София, р-н „Младост“, бл. 520, вх. 1

ЕПЖС

2 093,24

71.

София

София гр. София, ул. Димитър Димов 3

монолитно

1 435,00

72.

София

София гр. София, бул. Братя Бъкстон 45, вх. А и Б

монолитно

1 708,80

73.

София

София гр. София, ул. Тодор Стоянов 7

монолитно

1 299,00

74.

Разград

СЦР

Разград, ул. Станка Николица 6, бл. Кольо
Фичето 1, вх. Б

монолитно

1 176,00

75.

Свищов

СЦР

гр. Свищов, ул. Ген. Киселов 2, бл. Радецки 3, вх. Б

монолитно

1 138,30

76.

Свищов

СЦР

гр. Свищов, ул. Черни връх 49, бл. Мургаш 1,
вх. А и Б

монолитно

1 849,26

77.

Русе

СЦР

гр. Русе, ул. Алеко Константинов 12, вх. 1

монолитно

875,81

78.

Габрово

СЦР

гр. Габрово, ул. Варовник 11

монолитно

1 146,89

79.

Разград

СЦР

Разград, ж.к. Снежанка, бул. Априлско въстание 37

монолитно

2 804,50

80.

Благоевград

ЮЗР

Благоевград, ул. Мара Бунева 3, вх. А и Б

монолитно

1 349,30

81.

Гоце Делчев

ЮЗР

гр. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев 29, вх. В

ППП

1 116,00

82.

Кюстендил

ЮЗР

гр. Кюстендил, ж.к. Димитър Каляшки, ул. Цар Освободител 142, вх. 1

монолитно

703,20

83.

Гоце Делчев

ЮЗР

гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 18, бл. 1, вх. А и Б

монолитно

2 811,04

84.

Перник

ЮЗР

Перник, ул. Бродо, бл. 1А

монолитно

597,86

85.

Кюстендил

ЮЗР

гр. Кюстендил, ул. Цар Борис I № 62А

монолитно

728,10

86.

Перник

ЮЗР

гр. Перник, ул. Кракра 34, бл. 34, вх. А

монолитно

761,17

87.

Благоевград

ЮЗР

Благоевград, ул. Арсений Костенцев 29

ЕПК

5 013,10

88.

Перник

ЮЗР

гр. Перник, ул. Кракра 65, бл. 65, вх. А и Б

монолитно

3 124,48

89.

Дупница

ЮЗР

гр. Дупница, ул. Иван Шишман 31

ЕПЖС

1 542,14

90.

Благоевград

ЮЗР

Благоевград, ул. Мара Бунева 9

монолитно

1 337,98

91.

Петрич

ЮЗР

гр. Петрич, ж.к. Самуил, бл. 18

ЕПЖС

1 272,90

92.

Перник

ЮЗР

гр. Перник, ул. Младен Стоянов, бл. 1, вх. А и Б

монолитно

2 362,38

93.

Гоце Делчев

ЮЗР

гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 11

монолитно

863,10
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94.

Гоце Делчев

ЮЗР

гр. Гоце Делчев, ул. Булаир 3

БРОЙ 11
Тип на строРЗП
ителство
(в кв. м)
5

6

монолитно

900,16

монолитно

1 183,00

монолитно

618,40

монолитно

1 100,75

95. Стара Загора

ЮИР гр. Стара Загора, ул. Генерал Гурко 70

96.

Сливен

ЮИР

97.

Стара Загора

98.

Сливен

ЮИР гр. Сливен, ул. Драган Цанков 3

смесена
система

1 517,00

99.

Бургас

ЮИР гр. Бургас, ул. Болярска 16 и 16А

ППП

1 188,00

100.

Ямбол

ЮИР гр. Ямбол, ул Преслав 28

монолитно

1 035,00

101.

Бургас

ЮИР гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 402, вх. 2

ЕПЖС

1 720,79

102.

Бургас

ЮИР гр. Бургас, ул. Хан Крум 43

монолитно

832,00

103. Стара Загора

ЮИР гр. Стара Загора, ул. Илинден 10А

монолитно

643,00

104. Стара Загора

ЮИР гр. Стара Загора, ул. Августа Траяна 40, вх. А

монолитно

900,68

105. Стара Загора

ЮИР гр. Стара Загора, ул. Слънчева 6

монолитно

791,21

106.

Бургас

ЮИР гр. Бургас, ул. Булаир 1

монолитно

2 263,00

107.

Хасково

ЮЦР гр. Хасково, ул. Асен Златаров 7

монолитно

1 417,76

108.

Пазарджик

ЮЦР гр. Пазарджик, ул. Батак 6

монолитно

762,40

109.

Смолян

ЮЦР

монолитно

1 499,50

110.

Пловдив

ЮЦР гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 23, вх. Е

монолитно

2 264,39

111.

Смолян

ЮЦР гр. Смолян, кв. Нов Център, ул. Кокиче 7, бл. 40, вх. Б

монолитно

1 601,00

112.

Пловдив

ЮЦР гр. Пловдив, бул. Марица 38

монолитно

1 189,48

113.

Пловдив

ЮЦР гр. Пловдив, бул. Източен, бл. 111

монолитно

1 647,49

114.

Пазарджик

ЮЦР гр. Пазарджик, ул. Сан Стефано 15, вх. А и Б

монолитно

3 029,00

115.

Смолян

ЮЦР гр. Смолян, ул. Капитан Петко войвода 2, бл. 10

монолитно

835,30

116.

Пловдив

ЮЦР гр. Пловдив, ул. Никола Караджов 13

монолитно

1 708,90

117.

Пловдив

ЮЦР гр. Пловдив, бул. Дунав 178, вх. Г

монолитно

2 546,39

118.

Пловдив

ЮЦР гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 4

монолитно

1 279,41

119.

Кърджали

ЮЦР гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 28, вх. Г

монолитно

1 287,19

120.

Пазарджик

ЮЦР гр. Пазарджик, ул. Петър Бонев 104

монолитно

2 283,00

121.

Хасково

ЮЦР гр. Хасково, ул. Драгоман 31 – 33

монолитно

1 896,78

122.

Пловдив

ЮЦР гр. Пловдив, р-н „Централен“, ул. Ген. Д. Николаев 22

монолитно

2 462,51

123.

Пловдив

Пловдив, р-н „Източен“, ул. Радко Димитриев
ЮЦР гр.
19 – 21

монолитно

3 707,00

124.

Пловдив

ЮЦР гр. Пловдив, ул. Кочо Чистеменски 1

монолитно

5 100,12

125.

Пловдив

ЮЦР гр. Пловдив, ул. Волга 53

монолитно

1 477,27

126.

Смолян

ЮЦР гр. Смолян, ул. Първи май 59

монолитно

1 548,30

гр. Сливен, ж.к. Комлука, ул. Димитър ПехливановДобрович, бл. 42

ЮИР гр. Стара Загора, ул. Цар Иван Асен 158

гр. Смолян, ж.к. Нов Център, ул. Кокиче 5, бл. 36,
вх. А
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127.

Пловдив

128.
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6

Пловдив, р-н „Централен“, ул. Леонардо да
ЮЦР гр.
Винчи 49

монолитно

1 064,39

Пловдив

ЮЦР гр. Пловдив, р-н „Централен“, ул. Йордан Йовков 14

монолитно

1 090,84

129.

Пловдив

Пловдив, р-н „Централен“, бул. Шести септември
ЮЦР гр.
2–4

монолитно

4 155,18

130.

Пловдив

Пловдив, р-н „Централен“, ул. Иван Радославов
ЮЦР гр.
13 и 15

монолитно

4 178,10

131.

Хасково

ЮЦР гр. Хасково, ж.к. Бадема, бл. 23, вх. Б

монолитно

1 516,25

132.

Пловдив

ЮЦР гр. Пловдив, ул. Лев Толстой 30

монолитно

925,55

133. Панагюрище

ЮЦР гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски 18

монолитно

1 296,00

134.

Хасково

ЮЦР гр. Хасково, ул. Георги Кирков 39 – 49, бл. 39, вх. В

монолитно

1 983,11

135.

Пазарджик

ЮЦР гр. Пазарджик, ул. Завоя на Черна 22 и 20

монолитно

3 022,13

136.

Хасково

ЮЦР гр. Хасково, ж.к. Възраждане, ул. Първи май 9

монолитно

1 947,41

137.

Пазарджик

ЮЦР гр. Пазарджик, ул. Съзлийка 9 – 11

монолитно

911,30
“
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Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24
ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2016 Г.
за изменение на Наредбатa за таксите за използване на летищата за обществено ползване и
за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на
Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 9 и
62 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 32 и 71 от 2004 г., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 22
от 2006 г., бр. 1 и 25 от 2007 г., бр. 34 и 92 от 2008 г., бр. 28 от 2010 г., бр. 20 и 107 от 2011 г.,
бр. 94 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г., бр. 41 и 67 от 2014 г. и бр. 45 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 2 числото „10,30“ се заменя с „10,06“.
§ 2. В чл. 18, ал. 3 числото „30,99“ се заменя с „22,68“.
§ 3. В чл. 19, ал. 3 думите „415,57 лв. (212,48 евро)“ се заменят с „414,41 лв. (211,88 евро) за
летище София (LBSF) и на 415,57 лв. (212,48 евро) за летищата Варна (LBWN), Бургас (LBBG),
Пловдив (LBPD) и Горна Оряховица (LBGO)“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
952

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Центъра на
промишлеността на Република България в
Москва, Руска федерация (обн., ДВ, бр. 76 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2013 г. и бр. 35
от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 3 се изменя така:
„(3) Центърът е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на икономиката.“
§ 2. В чл. 4 се създава ал. 3:
„(3) Директорът се подпомага от заместникдиректор. Заместник-директорът се назначава
и освобождава със заповед на министъра на
икономиката. Директорът със заповед определя правомощията на заместник-директора.“
§ 3. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) При отсъствие на директора функциите
му се изпълняват от заместник-директора, а
в негово отсъствие – от главния секретар, на
основание писмена заповед на директора за
всеки отделен случай.“
§ 4. В приложението към чл. 6, ал. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. След ред „Директор“ се създава ред
„Заместник-директор – 1“.
2. На ред „Дирекция „Администрация“
цифрата „9“ се заменя с „8“.
Заключителни разпоредби
§ 5. Този правилник се издава на основание § 1, т. 1, буква „а“ от Постановление
№ 180 на Министерския съвет от 2015 г. за
изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета
с Постановление № 252 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 44, 51 и 93 от 2001 г., бр. 5 от
2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и
78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70
от 2008 г., бр. 29, 43, 79 и 93 от 2009 г., бр. 25
от 2010 г., бр. 13, 62 и 82 от 2013 г. и бр. 36,
40, 56 и 94 от 2015 г.).
§ 6. Правилникът влиза в сила от 1 март
2016 г.
Министър:
Божидар Лукарски
894
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 2
от 3 февруари 2016 г.

за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол
на земеделската и горската техника
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за първоначална регистрация,
промяна в регистрацията и прекратяване на
регистрацията, както и отчисляването на
земеделска и горска техника, включително
превозните средства и машините за земни
работи, наричани по-нататък „техниката“.
Чл. 2. (1) В областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ) се регистрират:
1. трактори, самоходни машини, използвани
в земеделието, горите и за земни работи, с
мощност на двигателя над 10 kW, и тракторни
ремаркета;
2. несамоходните и стационарните машини,
съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието и горите, и машините
за земни работи.
(2) При регистрация на техниката в ОДЗ
се извършва:
1. проверка на представените документи
и данните на собственика;
2. проверка за комплектуване на техниката;
3. идентификация на техниката;
4. технически преглед на техниката.
(3) Не се извършва прегледът по ал. 2,
т. 4 на нова техника, когато тя е придружена от валиден сертификат за съответствие с
ЕС одобрения тип, валиден сертификат за
съответствие с национално одобрения тип
или валидна декларация за съответствие за
техниката по чл. 9д, ал. 3 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската
техника (ЗРКЗГТ), когато такава се изисква.
(4) Длъжностните лица от ОДЗ, извършващи
регистрация, заверяват с индивидуалния си
печат и подпис заявлението съгласно приложение № 1 и отговарят за достоверността на
направените от тях заверки и попълнените
данни в заявлението.
(5) Във всяка ОДЗ се извършва въвеждане
на данни в информационната база данни по
чл. 7, ал. 1 ЗРКЗГТ, като се вписват данните
за техниката и за собствениците при първоначалната регистрация, промяна на регистрацията или прекратяване на регистрацията,
включително отчисляването.
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Чл. 3. (1) Техниката се регистрира по идентификационен номер, категория, марка, модел,
тип, вариант, версия и други данни, посочени
в ЕС сертификат за съответствие с одобрения
тип или в декларацията за съответствие.
(2) Техниката по чл. 2, ал. 1, т. 1, с изк лючение на т рак торни те ремаркета, на
която не може да се установи нанесеният от
производителя идентификационен номер, не
се регистрира.
(3) Тракторните ремаркета, на които няма
нанесен от производителя идентификационен
номер, се регистрират с номер, определен по
реда на наредбата по чл. 10, ал. 3 ЗРКЗГТ.
(4) Техниката по чл. 2, ал. 1, т. 2, на която
няма нанесен от производителя идентификационен номер, се регистрира с номер по
ред, определен със заповед на министъра на
земеделието и храните или от оправомощено
от него длъжностно лице.
Чл. 4. (1) В ОДЗ се съставя, води и съхранява техническо досие на всяка регистрирана
техника.
(2) Досието по ал. 1 съдържа заявлението
съгласно приложение № 1 и копия от документите, които се представят при първоначална
регистрация, промяна на регистрацията и
прекратяване на регистрацията, с изключение на копие от документ за самоличност и
копие от квитанция за платена застраховка
„Гражданска отговорност“.
(3) Досието се съхранява за срок от 10
години от прекратяването на регистрацията.
Чл. 5. (1) При регистрация на техниката
от ОДЗ се издават:
1. свидетелство за регистрация съгласно
приложение № 2;
2. талон за технически преглед съгласно
приложение № 3 – за техниката по чл. 2,
ал. 1, т. 2;
3. табела с регистрационен номер за техниката по чл. 2, ал. 1, т. 1.
(2) Свидетелството за регистрация и талонът за технически преглед се предоставят
на собственика или упълномощено от него
лице след представяне на копие от документ
за платена такса по тарифата по чл. 17, ал. 1
ЗРКЗГТ.
(3) Табелата с регистрационен номер се
предоставя на собственика или упълномощено
от него лице след заплащане на стойността є.
Чл. 6. (1) При изгубване, кражба или унищожаване на свидетелството за регистрация, част
I и/или част II, и/или талона за технически
преглед се издава ново свидетелство и/или
талон за технически преглед, като се запазва
съществуващият регистрационен номер.
(2) При изгубване, кражба или унищожаване
на табела с регистрационен номер техниката
се регистрира с нов регистрационен номер
по установения ред.
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ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ
Чл. 7. (1) Първоначалната регистрация на
техниката се извършва в областна дирекция
„Земеделие“ по постоянен адрес – за физическите лица, или по адреса на съдебната, съответно търговската регистрация – за юридическите лица и едноличните търговци, в 30-дневен
срок от придобиване на собствеността.
(2) Срокът по ал. 1 не се отнася за придобитата с цел продажба нерегистрирана в
страната техника.
(3) В употреба се допуска само регистрирана техника.
Чл. 8. (1) Когато техниката е собственост
на две или повече лица, регистрацията може
да се извърши на името на един от съсобствениците, ако същият е писмено упълномощен
от останалите, като пълномощното трябва да
е с нотариална заверка на подписите.
(2) Физическо лице, юридическо лице
или едноличен т ърговец, който използва
техниката на правно основание, различно
от правото на собственост, се вписва като
ползвател на техниката в свидетелството за
регистрация – част II, след писмено съгласие
на собственика.
Чл. 9. (1) При първоначалната регистрация
на техниката собственикът или упълномощено
от него лице представя на ОДЗ техниката за
извършване на проверките по чл. 2, ал. 2,
т. 2, 3 и 4 и подава заявление съгласно приложение № 1. При подаване на заявлението
се представя:
1. документ за самоличност на собственика;
2. документ за собственост с данни за марката, модела и фабричните номера на рамата;
3. квитанция за платена застраховка „Гражданска отговорност“ за трактори, самоходни
машини, използвани в земеделието и горите,
и машини за земни работи с мощност на двигателя над 10 kW и за тракторни ремаркета,
когато се пускат в употреба;
4. копие от съдебно решение за създаване
на юридическото лице, когато не е търговец, съответно декларация за вписване в
търговския регистър с посочване на единен
идентификационен код за търговците и клонове на чуждестранните търговци, вписани
по реда на Закона за търговския регистър, а
когато търговецът не е регистриран в Репуб
лика България – документ за регистрация,
издаден от компетентен орган от държавата
по регистрация;
5. валиден сертификат за съответствие с ЕС
одобрения тип съгласно чл. 38, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г.
относно одобряването и надзора на пазара на
земеделски и горски превозни средства (ОВ,
L 60/1 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък
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„Регламент (ЕС) № 167/2013“, или валиден
сертификат за съответствие с национално
одобрения тип съгласно наредбата по чл. 9б
ЗРКЗГТ;
6. валидна декларация за съответствие за
техниката по чл. 9д, ал. 3 ЗРКЗГТ;
7. удостоверение за съответствие с изискванията за безопасност на употребяваната
техника, издадено по реда на наредбата по
чл. 10, ал. 3 ЗРКЗГТ;
8. документ за оформен внос, когато собствеността е придобита извън територията
на Европейския съюз (ЕС) или Европейското
икономическо пространство (ЕИП).
(2) Некомплектувана техника не се регистрира.
(3) Регистрацията на нови превозни средства, последни от дадена производствена серия,
които съответстват на тип превозно средство,
чието ЕС пълно одобрение на типа е с изтекла
валидност, се допуска за срок от 24 месеца за
комплектувани превозни средства и за срок
от 30 месеца за напълно комплектувани при
спазване на условията и реда, определени в
чл. 39 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
(4) Регистрацията на нова техника, произвеждана в малка серия, или превозни средства,
произвеждани с използване на нови технологии
и концепции, се осъществява при спазване
на условията и реда, определени по реда на
глава десета от Регламент (ЕС) № 167/2013.
Чл. 10. (1) При първоначална регистрация
на техника с валидна регистрация или пусната
в употреба в друга държава – членка на ЕС,
или друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, собственикът или упълномощено
от него лице представя на ОДЗ техниката за
извършване на проверките по чл. 2, ал. 2, т. 2,
3 и 4 и подава заявление съгласно приложение
№ 1, към което прилага документите по чл. 9,
ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4, както и:
1. свидетелство за регистрация на техниката,
издадено от съответния компетентен орган на
държава – членка на ЕС, или друга – страна
по Споразумението за ЕИП, когато законодателството на съответната държава го изисква,
или копие от него;
2. документ за извършен технически преглед в срока на неговата валидност, когато
има такъв;
3. табели с регистрационни номера, когато
има такива.
(2) Технически преглед не се извършва,
когато е представен документа по ал. 1, т. 2.
Чл. 11. (1) При първоначална регистрация
на техника с валидна регистрация или пусната в употреба в държава извън ЕС и ЕИП
собственикът или упълномощено от него лице
представя на ОДЗ техниката за извършване
на проверките по чл. 2, ал. 2, т. 2, 3 и 4 и
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подава заявление съгласно приложение № 1,
към което се прилагат документите по чл. 9,
ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4, както и:
1. валидни към датата на първоначална
регистрация или пускане в употреба сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип
съгласно чл. 38, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 167/2013, когато има такъв, или документите
по чл. 9д, ал. 3 ЗРКЗГТ;
2. чуждестранни регистрационни документи
или копия от тях, ако има такива;
3. табели с регистрационни номера, когато
има такива.
(2) Когато не са представени документите
по ал. 1, т. 1, се представя удостоверение,
издадено по реда на наредбата по чл. 10, ал. 3
ЗРКЗГТ.
Чл. 12. (1) При подаване на заявлението
по приложение № 1 директорът на ОДЗ или
оправомощено от него длъжностно лице извършва проверката по чл. 2, ал. 2, т. 1. При
констатирани непълноти или несъответствия
писмено се уведомява собственикът на техниката, който да ги отстрани в 30-дневен срок
от получаване на уведомлението.
(2) Когато непълнотите или несъответствията не са отстранени, директорът на ОДЗ
отказва регистрация и писмено уведомява
заявителя.
(3) Когато се установи, че техниката притежава валиден сертификат за съответствие с
ЕС одобрения тип и съответства на одобрения
тип, но представлява сериозен риск за без
опасността или може сериозно да навреди на
околната среда или на общественото здраве,
директорът на ОДЗ спира производството по
регистрацията.
(4) В случаите по ал. 3 директорът на ОДЗ
незабавно уведомява министъра на земеделието и храните за предприемане на мерките по
чл. 43 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
Чл. 13. (1) Техническите прегледи при
първоначална регистрация на техниката се
извършват по реда на наредбата по чл. 16,
ал. 1 ЗРКЗГТ.
(2) Когато техниката е технически неизправна, тя се регистрира, без да се пуска в
движение, като є се поставя знак „Спрян от
движение“. Свидетелството за регистрация
се задържа до преминаване на технически
преглед.
Г л а в а

т р е т а

ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА
Чл. 14. Промяна в регистрацията на техниката се извършва при:
1. промяна на постоянния адрес или на
адреса по съдебна, съответно търговска регистрация на собственика;
2. промяна на собствеността и/или името
на собственика;
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3. промяна на данните за техниката, посочени в свидетелството за регистрация;
4. изгубване или унищожаване на регист
рационната табела за регистрация.
Чл. 15. Собственикът в 15-дневен срок от
настъпване на обстоятелствата по чл. 14 подава
в съответната ОДЗ заявление по приложение
№ 1, към което представя документите по
чл. 9, ал. 1, т. 1, 3 и 4, както и:
1. док у мент за собственост с данните
за марка, модел и фабричните номера на
рамата – само при смяна на собствеността
или смяна на основен агрегат (рама и/или
двигател);
2. свидетелството за регистрацията на
техниката;
3. табела за регистрационен номер – с изключение на случаите по чл. 14, т. 4;
4. удостоверение за съответствие, издадено по реда на наредбата по чл. 10, ал. 3 от
ЗРКЗГТ – при възстановяване на регистрация
на техника с прекратена регистрация при
условията на чл. 18, ал. 2, т. 2 и 4.
Чл. 16. (1) Промяна в регистрацията на
техниката, върху която са наложени обзепечителни мерки по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс или на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, се извършва след отмяна
на мярката или писмено разрешение от органа,
наложил мярката.
(2) Информацията за наложените обезпечителни мерки по ал. 1 се въвежда в информационната база данни по чл. 7, ал. 1 ЗРКЗГТ.
Чл. 17. (1) При всяка промяна в регистрацията се сменя свидетелството за регистрация, а табелата с регистрационен номер – по
искане на собственика, когато техниката се
регистрира в същата област.
(2) Представената табела с регистрационен номер се изземва и бракува, а старото
свидетелство за регистрация се маркира като
невалидно и се прилага към техническото
досие по чл. 4 в ОДЗ, извършваща промяна
в регистрацията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА И
ОТЧИСЛЯВАНЕ НА ТЕХНИК АТА
Чл. 18. (1) Регистрацията на техниката се
прекратява:
1. по искане на собственика или упълномощено от него лице, който подава заявлението
по приложение № 1;
2. при писмено уведомяване за изплатена
тотална щета от лицензиран застраховател – за
техника, неподлежаща на възстановяване или
разкомплектувана за продажба на части от
застрахователя;
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3. при писмено уведомяване за регистрация
на техниката в друга държава – членка на ЕС,
или друга държава – страна по Споразуме
нието за ЕИП.
(2) При прекратяване на регистрацията по
ал. 1, т. 1 собственикът посочва обстоятелствата, поради които се иска прекратяването
на регистрацията, и представя доказателства,
че техниката:
1. е приета за разкомплектуване;
2. се съхранява в имот – частна собственост;
3. се изнася от страната;
4. е открадната.
Чл. 19. (1) При прекратяване на регист
ра ц и я та се п редс та вя в ОДЗ табелата с
регистрационен номер и свидетелството за
регистрация.
(2) Сви детелст вото за рег ист раци я се
маркира като невалидно и се прилага в техническото досие по чл. 4.
(3) Табелата с регистрационен номер не се
изисква в случаите на чл. 18, ал. 2, т. 3 и 4.
Чл. 20. (1) Отчисляване на техниката се
извършва при:
1. бракуване;
2. унищожаване вследствие на произшествие, природно бедствие или пожар;
3. напускане на страната;
4. регистрация на техниката в друга област;
5. промяна в регистрацията по чл. 14.
(2) Собственикът заявява в съответната областна дирекция „Земеделие“ обстоятелствата
по ал. 1 в 15-дневен срок от настъпването им.
Г л а в а

п е т а

ВИД НА РЕГИСТРАЦИЯТА И ТАБЕЛИ С
РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА
Чл. 21. Според срока на валидност регистрацията е:
1. постоянна – без срок на валидност;
2. временна – с определен срок на валидност, но не по-кратък от 30 дни;
3. т ранзи т на – със срок на ва ли дност
120 дни.
Чл. 22. (1) Временната регистрация се
извършва по реда на глава втора, когато на
територията на Република България е внесена
техника за определен срок.
(2) При временна регистрация срокът на
валидност се нанася в свидетелство за регистрация.
Чл. 23. (1) Транзитна регистрация на нерегистрирана техника в Република България
се извършва по реда на глава втора:
1. при придвижване по определен маршрут;
2. за извършване на демонстрации.
(2) При транзитна регистрация се издава
свидетелство съгласно приложение № 4.

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

Чл. 24. (1) Регистрационният номер се
състои от букви и цифри. Буквите са главни,
а цифрите – арабски.
(2) При постоянна регистрация регистрационният номер се състои от:
1. графично изображение на българския
идентификационен код „BG“ и европейското
знаме от 12 звезди на син фон, разположени
в горния ляв ъгъл;
2. буквен код по месторегистрация;
3. пореден номер, съставен от петцифрова
комбинация от цифрите от 0 до 9;
4. буквите и цифрите са изписани с черен
цвят на бял светлоотразителен фон с височина
45 mm и дебелина 8 mm.
(3) Регистрационната табела е с право
ъгълна форма с външни размери 250/150 mm.
(4) Табелата е кантована с черен кант с
дебелина 5 mm.
(5) Транзитният регистрационен номер се
състои от буквите „ТРАН“ и петцифрена комбинация на цифрите от 0 до 9, разположени
симетрично на два реда, и е за еднократна
употреба. Графичните знаци се нанасят със
син цвят на жълт фон.
(6) Мястото на монтиране на регистрационната табела трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. центърът на табелата не може да е отместен вдясно от равнината на симетрия на
техниката;
2. левият страничен ръб на табелата не
трябва да излиза вляво от вертикалната равнина, успоредна на равнината на симетрия на
техниката и допирателна в точката, където напречното сечение на техниката е най-широко;
3. табелата се монтира вертикално; височината на долния ръб на табелата над земната
повърхност не трябва да е по-малка от 0,3 m,
а височината на горния ръб на табелата над
земната повърхност не трябва да превишава
4,0 m.
Г л а в а

ш е с т а

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И
ОТЧЕТ НА ТЕХНИК АТА
Чл. 25. (1) Свидетелството за регистрация
се състои от две части, съдържащи данни за
техниката и собственика съгласно приложение № 2.
(2) Част I на свидетелството за регистрация
служи за идентифициране на техниката и се
съхранява от собственика.
(3) Част II на свидетелството за регистрация
служи за идентифициране на техниката и се
носи винаги от водача при работа и движение
по пътищата.
Чл. 26. (1) Областните дирекции „Земеделие“ въвеждат в информационната база данни
по чл. 7, ал. 1 ЗРКЗГТ данни относно отчета
на техниката.
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(2) Отчетът на техниката включва:
1. данни от свидетелството за регистрация,
издадено при първоначална регистрация, и
промените в тях, извършени до момента на
прекратяване на регистрацията, включително
и отчисляването;
2. информация за наложените обзепечителни мерки по реда на Гражданскопроцесуалния
кодекс или на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на тяхната отмяна.
(3) Информацията по отчета на техниката се
съхранява на носители, гарантиращи пълното
и точното є запазване, за срок от 10 години
след прекратяване на регистрацията.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Идентификация“ е съвкупност от действия, извършвани за проверка:
а) за съответствието на данните на идентификационните номера от документите с
тези върху техниката;
б) в масива за регистрирана техника по
идентификационен номер и по регистрационен
номер (ако има регистрация);
в) на всички данни на техниката с данните,
описани в документите за собственост;
г) наличието и съответствието на нанесените маркировки за съответствие с одобрения
тип съгласно изискванията на чл. 9, ал. 1
ЗРКЗГТ;
д) на СЕ маркировката и/или на издадената
декларация за съответствие съгласно Закона
за техническите изисквания към продуктите
и Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на машините (обн.,
ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.;
изм., бр. 48 от 2010 г. и 50 от 2014 г.), приета
с ПМС № 140 от 2008 г.
2. „Отчисляване на техниката“ е административна процедура, при която последното
свидетелство за регистрация става невалидно.
3. „Тотална щета“ е застрахователно събитие, при което увредената техника не може
да бъде възстановена чрез ремонт.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 11, ал. 9 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 7 от
2010 г. за условията и реда за регистрация на
земеделска техника, горска техника и машини
за земни работи (ДВ, бр. 27 от 2010 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
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Приложение № 1 към чл. 2, ал. 4

Приложение № 1
към чл. 2, ал. 4

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация, промени в регистрацията и прекратяване на регистрацията
Вх. №

РАЗРЕШАВАМ:
(подпис)

ДА СЕ ИЗВЪРШИ
Първоначална регистрация
Временна регистрация
Транзитна регистрация
Възстановяване на регистрация
Промяна на регистрация
Прекратяване на регистрация
Вписване на ползвател
Спиране от работа
Пускане в работа

СОБСТВЕНИК НА ТЕХНИКАТА

А.1. Фамилия / Фирма

A.2. Име, презиме

A.3. ЕГН (идентификационен номер) / ЕИК

A.4. Постоянен адрес и настоящ адрес/седелище и адрес на управление:


Други съсобственици

Валидна до
Попълва се при временна и транзитна
регистрация

Маршрут / място на демонстрация
Попълва се при транзитна регистрация

ПОЛЗВАТЕЛ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

а.1. Фамилия/Фирма

Лице за контакт

а.2. Име, презиме

Телефон

а.3. ЕГН (идентификационен номер) /ЕИК

Адрес



а.4. Адрес

Регистрационен номер

ПРОИЗХОД НА ТЕХНИКАТА

Нова
Употребявана
Последна
от
дадена
серия


Република България
ЕС или ЕИП

Година на
Б.14.
производство

Друга държава
ДАННИ ЗА ТЕХНИКАТА
Б.1. Номер на рама
Б.2.3. Наименование
Б.3. Марка

Б.4. Модел

Б.5. Тип, вариант, версия

Б.6. Категория

Б.7. Цвят

Б.8. Номер на типово одобрение
Б.9. Максимална маса, кг

Б.10. Брой на осите и колелата

Б.11. Брой на спирачните оси

Б.12. Максимална маса на ремаркето / прикачно сменяемото оборудване за теглене, която може да бъде
теглена, кг
Б.13. Натоварване на осите (предна / задна)
ДВИГАТЕЛ
Б.15.1. Номер на двигателя
3

Б.15.3. Обем, см

Б.15.2. Номер на типово одобрение
Б.15.4. Номинална мощност, kW
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ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за собственост за марката, модела и фабричните номера
на рамата



Квитанция за платена застраховка "Гражданска отговорност" за
трактори, самоходни машини, използвани в земеделието и горите, и
машини за земни работи с мощност на двигателя над 10kW и за
тракторни ремаркета, когато се пускат в употреба



Документ за самоличност на собственика



Копие от съдебно решение за създаване на юридическото лице,
когато не е търговец, съответно декларация за вписване в
търговския регистър с посочване на единен идентификационен код
за търговците и клонове на чуждестранните търговци, вписани по
реда на Закона за търговския регистър, а когато търговецът не е
регистриран в Република България - документ за регистрация,
издаден от компетентен орган от държавата по регистрация;



Валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип



Валидна декларация за съответствие за техниката по чл. 9д, ал. 3
от ЗРКЗГТ, когато такава се изисква



Удостоверение за съответствие с изискванията за безопасност на
употребяваната техника, издадено по реда на наредбата по чл. 10,
ал. 3 от ЗРКЗГТ



Свидетелство за регистрация



Документ за собствеността с данни за марка, модел и фабричните
номера на рамата



Чужденстранни регистрационни документи или копия от тях, ако има
такива



Табела с регистрационен номер



Документ за оформен внос, когато собствеността е придобита извън
територията на Европейския съюз или Европейското икономическо
пространство



Декларирам, че желая да
запазя старата регистрационна
табела
Подпис



ЗАЯВИТЕЛ
Име, фамилия
Дата
Подпис, печат

ПОПЪЛВА СЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – гр……………
А

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕХНИКАТА
Б.2.1

Група

Б.2.2

Вид

Б.2.3

Наименование

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Валидна предварителна идентификация
Извършена идентификация
Съответствие на документите
Техниката e комплектована

ДА

НЕ






Дата
Подпис и печат на длъжностното лице на ОДЗ

Б В Код

ГТП

ДА

Валиден ГТП






Извършен ГТП
Техниката е изправна
Даден нов знак за ГТП
Номер на знак за ГТП
Дата

Подпис и печат на длъжностното лице на ОДЗ
ДАННИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА
Регистрационен номер
№ на свидетелството за
регистрация
№ на временното свидетелство за
регистрация

СЛУЖИТЕЛ, ВЪВЕЛ ДАННИТЕ
Подпис и личен печат

Номер по ред в регистъра
Получих документите за регистрация:
Име, фамилия

Дата

Подпис

НЕ
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Приложение № 2
към чл. 5, ал. 1, т. 1

Част I
Сви дет елс т во т о за рег ис т ра ц и я съд ържа
следните данни:
(А) Собственик
(А.1) Фамилия/Фирмено наименование
(А.2) Име, презиме
(А.3) ЕГН (идентификационен номер)/ЕИК
(А.4) Адрес
(а) Ползвател
(а.1) Фамилия/Фирмено наименование
(а.2) Име, презиме
(а.3) ЕГН (идентификационен номер)/ЕИК
(а.4) Адрес
(Б) Данни за техниката
(Б.1) Номер на рама
(Б.2.1) Група
(Б.2.2) Вид
(Б.2.3) Наименование
(Б.3) Марка
(Б.4) Модел
(Б.5) Тип, вариант, версия
(Б.6) Категория
(Б.7) Цвят
(Б.8) Номер на типово одобрение
(Б.9) Максимална маса
(Б.10) Брой на осите и колелата
(Б.11) Брой на спирачните оси
(Б.12) Максимална маса на ремаркето/прикачното сменяемо оборудване за теглене, което
може да бъде теглено
(Б.13) Натоварване на осите (предна/задна)
(Б.14) Година на производство
(Б.15) Двигател
(Б.15.1) Номер на двигателя
(Б.15.2) Номер на типово одобрение
(Б.15.3) Обем
(Б.15.4) Номинална мощност
(В.1) Регистрационен номер
(В.2) Свидетелство за регистрация №
(В.3) Дата на издаване на свидетелството
(В.4) Дата на първоначална регистрация
(В.5) Срок на валидност
На лицевата страна в горната част на свидетелството се изписва:
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА №

В средната част се изписват следните данни:
(Б.1) Номер на рама
(Б.2.1) Група
(Б.2.2) Вид
(Б.2.3) Наименование
(Б.3) Марка
(Б.4) Модел
(Б.5) Тип, вариант, версия
(Б.6) Категория
(Б.7) Цвят
(Б.8) Номер на типово одобрение
(В.1) Регистрационен номер
(В.3) Дата на издаване на свидетелството
(В.4) Дата на първоначална регистрация
(В.5) Срок на валидност
На гърба на свидетелството се изписват дан
ните за собственика и ползвателя.
Приложение № 3
към чл. 5, ал. 1, т. 2
Талон за технически прегледи
ТАЛОН
за
технически прегледи
рег. № .........................
серия__ №.....................
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ

.............. 20 .... г.
............................

.............. 20 .... г.
............................

.............. 20 .... г.
............................

.............. 20 .... г.
............................

.............. 20 .... г.
............................

.............. 20 .... г.
............................

.............. 20 .... г.
............................

.............. 20 .... г.
............................

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я М И Н ИС Т Е Р С Т В О
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

Част I
В средната част на свидетелството се изписват
кодовете и данните.
В долната част се изписва:
Забележка:
Подпис:
Печат:
На гърба на свидетелството в горната част
се изписва:
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

Част I
В средната част се изписват кодовете на дан
ните и описанието им.
Част II
На лицевата страна на свидетелството в горната част се изписва:

Приложение № 4
към чл. 23, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ……………
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРАНЗИТНА
РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационен №:
Срок на валидност:
Номер на рама:
Марка:
Модел:
Номер на типово одобрение:
Тип, вариант, версия:
Номер на двигател:
Цвят:
СОБСТВЕНИК
Фамилия/Фирмено наименование:
Име, презиме:
ЕГН/ЕИК:
Адрес/седалище на управление:
Маршрут/място на демонстрация:
Подпис:
917

(печат)

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

НАРЕДБА № 3
от 3 февруари 2016 г.

за извършване на техническите прегледи на
техниката по Закона за регистрация и контрол
на земеделската и горската техника
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на техническите
прегледи за проверка на техническата изправност и идентификацията на регистрираната
земеделска и горска техника, включително
превозните средства и машините за земни
работи, наричани по-нататък „техниката“.
Чл. 2. (1) Техническите прегледи са годишни, сезонни и тематични.
(2) На годишен технически преглед (ГТП)
подлежат тракторите, тракторните ремаркета,
самоходната техника и машините за земни
работи.
(3) На сезонен технически преглед подлежи
сменяемата прикачна техника.
(4) Тематичните технически прегледи на
техниката се извършват въз основа на заповед
на директора на областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ).
Чл. 3. (1) Техническите прегледи по чл. 2,
ал. 2 и 3 са задължителни за регистрираната
техника.
(2) Несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите, апаратите и
навесният инвентар, използвани в земеделието
и горите, подлежат на задължителен технически преглед при първоначална регистрация
и при промяна в регистрацията.
Чл. 4. При извършване на техническите
прегледи на техниката не се допуска прилагане
на по-строги изисквания от тези, предвидени
в техническата документация.
Чл. 5. Техническите прегледи на техниката се извършват от длъжностни лица от
ОДЗ по методики, утвърдени със заповед на
министъра на земеделието и храните или на
оправомощено от него длъжностно лице.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ
ПРЕГЛЕДИ
Чл. 6. (1) Директорът на областната дирекция „Земеделие“ утвърждава месечен график
за техническите прегледи по населени места,
които ще бъдат извършени на територията на
съответната община.
(2) Графикът се изпраща до кмета на съответната община, който е длъжен да уведоми
собствениците на техника за предвидените
прегледи по начин, доказващ уведомлението.
Чл. 7. При извършване на техническите
прегледи се представят:

ВЕСТНИК
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1. свидетелство за регистрация на техниката;
2. талон за технически преглед или служебна бележка за спиране от работа съгласно
чл. 19, ал. 2;
3. квитанция за платена застраховка „Гражданска отговорност“ за самоходната техника
и тракторните ремаркета.
Чл. 8. Тракторите, тракторните ремаркета,
самоходната техника и машините за земни
работи се представят за извършване на ГТП
през годината и месеца, отразени в знака за
извършен технически преглед от предходната
година.
Чл. 9. (1) Техниката се представя за извършване на технически преглед измита (външно,
двигател и основни агрегати).
(2) Техническите прегледи на техниката се
извършват без разглобяване.
Чл. 10. При осъществяване на техническите прегледи се извършва индентификация на
техниката, която включва:
1. проверка за съответствието на данните
на идентификационните номера от свидетелството за регистрация с тези върху техниката;
2. проверка в масива за регистрирана
техника по идентификационен номер и по
регистрационен номер (ако има регистрация).
Чл. 11. (1) При констатирани несъответствия между данните от свидетелството за
регистрация на техниката и представената за
преглед техника длъжностното лице, извършило прегледа, писмено уведомява директора
на ОДЗ, а когато техниката е регистрирана
по Закона за движението по пътищата – и
най-близкото районно полицейско управление.
(2) При констатиране на променени кабина, рама, преден или заден мост или други
елементи, които изменят външния вид на
съответната марка техника, длъжностното
лице, извършило прегледа, писмено уведомява
директора на ОДЗ.
(3) За установените несъответствия по
ал. 1 и 2 длъжностните лица от ОДЗ съставят
констативен протокол и издават предписание
за отстраняване на нередностите. До отстраняването им техниката се спира от работа
по реда на чл. 19.
(4) Спряната от работа техника се маркира
съгласно чл. 18, ал. 1.
Чл. 12. Резултатите от техническите прегледи се отразяват в контролен лист за извършен
технически преглед съгласно приложение № 1.
Чл. 13. (1) Контролният лист за извършен
технически преглед се подписва и подпечатва
с индивидуалния печат на длъжностното лице,
извършило прегледа.
(2) Контролният лист за извършен технически преглед се съхранява в ОДЗ по възходящ
ред на номерата за срок от две години.
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(3) След изтичане на срока по ал. 2 контролните листове се бракуват по ред, определен
със заповед на директора на ОДЗ.
Чл. 14. (1) На тракторите, тракторните
ремаркета, самоходната техника и машините
за земни работи, отговарящи на техническите
изисквания за изправност по чл. 23, ал. 1,
се издава знак за преминат ГТП съгласно
приложение № 2.
(2) Знакът за преминат годишен технически
преглед на техниката по ал. 1 се съхранява
със свидетелството за регистрация.
(3) На техниката по ал. 1, с изключение на
ремаркетата, полуремаркетата и самоходната техника без кабина, се поставя стикер за
преминат технически преглед съгласно приложение № 3 в долния ляв ъгъл на предното
челно стъкло.
(4) На несамоходните и стационарните
машини, съоръженията, инсталациите, апаратите, сменяемата прикачна техника и навесния инвентар, отговарящи на техническите
изисквания за изправност по чл. 23, ал. 2, се
подпечатва талонът за технически преглед.
Чл. 15. (1) Длъжностните лица, които извършват технически прегледи за проверка на
техническата изправност на техниката, получават знаците, стикерите и контролните листове
за технически преглед и индивидуалния печат
по чл. 16, ал. 1 от директора на ОДЗ.
(2) При получаване на нови знаци, стикери
и контролни листове за технически преглед
се представя опис на употребените знаци,
стикери и контролни листове.
(3) Знак за технически преглед или контролен лист с допусната грешка при попълването се представя за бракуване по опис на
директора на ОДЗ.
(4) Бракуването по ал. 3 се извършва по ред,
определен със заповед на директора на ОДЗ.
Чл. 16. (1) На длъжностните лица, които
извършват технически прегледи, се предоставя индивидуален печат, с който са длъжни
да заверяват контролните листове, знаците и
талоните при преминат технически преглед.
(2) Предоставените печати се водят на
отчет в ОДЗ.
(3) При загубен или унищожен печат, знаци
или контролни листове за технически преглед длъжностното лице писмено уведомява
директора на ОДЗ.
Чл. 17. Техниката подлежи на нов технически преглед при загубен, унищожен или
откраднат талон и/или знак за технически
преглед.
Чл. 18. (1) Техника, която не отговаря на
някое от изискванията по чл. 23, ал. 1 или 2,
подлежи на нов технически преглед. До извършването му техниката се спира от работа,
като се маркира със знак „Спрян от работа“
съгласно приложение № 4.
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(2) Техниката може да бъде спряна от работа и по искане на нейния собственик след
подадена писмена молба до директора на ОДЗ
по месторегистрация.
Чл. 19. (1) При спиране от работа на техниката длъжностното лице от ОДЗ отнема част II
от свидетелството за регистрация, талона и/
или знака за технически преглед. Отнетите
документи се съхраняват в ОДЗ до преминаване на техниката на нов технически преглед.
(2) На собственика на спряната от работа
техника се издава служебна бележка от ОДЗ
съгласно приложение № 5.
(3) На спряната от работа техника се извършва нов технически преглед за пускането
є в работа.
Чл. 20. Собствениците на техниката заплащат такса за извършване на годишен
или сезонен технически преглед по тарифата
по чл. 17, ал. 1 от Закона за регистрация и
контрол на земеделската и горската техника.
Чл. 21. При извършване на тематични технически прегледи резултатите се отразяват в
констативен протокол.
Г л а в а

т р е т а

ПРОВЕРК А НА ТЕХНИЧЕСК АТА ИЗПРАВНОСТ НА ТЕХНИК АТА
Чл. 22. Техническите прегледи за проверка на техническата изправност обхващат
изправността и комплектността на системите,
агрегатите и механизмите, които имат връзка с безопасността при движение и работа,
опазването на продукцията и околната среда
от замърсяване.
Чл. 23. (1) Тракторите, тракторните ремаркета, самоходната техника и машините
за земни работи се проверяват относно техническата изправност на:
1. външния вид и обезопасеността за:
а) комплектност на машината;
б) корозия, пукнатини и деформации;
в) обезопасеност на ремъчни, верижни и
карданни предавки;
г) обозначение на опасните зони при транспорт, работа и обслужване;
д) изправност на елементите на местата и
органите на управление и работа;
2. електрическата система за:
а) изправни източници на електроенергия;
б) изправна осветителна система;
в) изправна сигнална система;
3. системата за управление за:
а) изправност на кормилното колело, механизъм и задвижване;
б) хлабина в механизмите за управление,
граници на допустимите норми;
в) усилие при въртене в границите на
допустимото;
г) пълен ход на педала на съединителя в
допустимите граници;
д) изправност на спирачната система;
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е) свободен ход на спирачния педал в допустимите граници;
ж) изправност на спирачната система;
з) изправност на спирачката за паркиране;
4. ходовата система за:
а) хлабини в окачването в допустимите
граници;
б) изправност на джанти и закрепване на
колелата;
в) изправност на верижния ходов механизъм;
г) състояние на гумите (веригите);
5. двигателя за:
а) изправност на механизмите;
б) изправност на хранителната система;
в) изправност на охладителната система;
г) изправност на мазителната система;
д) изправност на пусковата система;
6. трансмисията за:
а) изправност на съединителите;
б) изправност на предавателната кутия;
в) изправност на междинните съединения
и карданните предавки;
г) изправност на задвижващите мостове;
д) изправност на задвижваните мостове;
7. работното и спомагателното оборудване
за:
а) изправност на хидравличната система;
б) изправност на хидравличната навесна
система;
в) изправност на верижните и ремъчните
предавки;
г) изправност на тегличните устройства;
д) изправност на работните органи;
е) изправност на транспортиращите устройства;
8. допълнителното оборудване за:
а) заредена аптечка;
б) изправни пожарогасители;
в) изправни кофпомпи;
г) азбестово одеяло;
д) метли.
(2) Несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите, апаратите,
сменяемата прикачна техника и навесният
инвентар се проверяват относно техническата
изправност на:
1. външния вид и обезопасеността за:
а) комплектност на машината;
б) корозия, пукнатини и деформации;
в) обезопасеност на ремъчни, верижни и
карданни предавки;
г) обозначение на опасните зони при транспорт, работа и обслужване;
д) изправност на елементите на местата и
органите на управление и работа;
2. електрическата система за:
а) изправни източници на електроенергия;
б) изправна осветителна система;
в) изправна сигнална система;
г) изправност на електрозадвижването;
д) изправни прекъсвачи;

ВЕСТНИК

БРОЙ 11

е) изправни контролни устройства;
ж) изправни табла за управление;
3. ходовата система за:
а) хлабини в окачването в допустимите
граници;
б) изправност на джанти и закрепване на
колелата;
в) състояние на гумите (веригите);
4. задвижването на работните, спомагателните органи и устройствата за:
а) изправност на съединителите;
б) изправност на редукторите/вариаторите;
в) изправност на карданните предавки;
г) изправност на ремъчните предавки;
д) изправност на верижните предавки;
е) изправност на елементите на хидросистемата;
ж) изправност на пневматичната система;
5. работното и спомагателното оборудване
за:
а) изправност на носещите елементи/
рамата;
б) изправност на работните органи, устройства и механизми;
в) изправност на транспортиращите ленти
и устройства;
г) изправност на тръбопроводи и вакуумпроводи;
д) изправност на спомагателни механизми;
е) изправност на системи за контрол;
ж) изправност на предпазните устройства;
6. допълнителното оборудване за:
а) изправна вентилация;
б) изправни стълби, парапети и ограждения;
в) заредена аптечка;
г) изправни пожарогасители.
Чл. 24. Областните дирекции „Земеделие“
въвеждат в информационната база данни по
чл. 7, ал. 1 ЗРКЗГТ данни относно техническите прегледи, извършени на територията
на съответната областна дирекция.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба „технически
преглед“ е комплекс от контролно-измервателни и диагностични операции за оценка на
техническото състояние на техниката.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 16,
ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 20 от
2003 г. за извършване на технически прегледи
за проверка на техническата изправност на
земеделската и горската техника и машините
за земни работи (обн., ДВ, бр. 52 от 2003 г.;
изм., бр. 94 от 2012 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева

рег. №

№

платена такса

Квитанция за

марка и модел

знак ГТП №

да

не

да

Електрическа система
не

да

Ходова система
да

не

Задвижване на работните, спомагателните органи и устройства
да

не

да

не

ГРУПА „А“ и ГРУПА „Б“

ГРУПА „В“

не

Работно и спомагателно оборудване

да

не

група Б – зърнокомбайни, силажокомбайни и други самоходни машини.
група В – прикачен инвентар, стационарна техника.

подпис и печат

група А – трактори, самоходни шасита, ремаркета и друга самоходна техника.

съответната позиция в колона „да“.

Заб.: при техническа изправност на проверяваната система се задрасква с

гр. отг. №

да

не

не

Техническа изправност на представената
ЗГТ
Трансмисия

да не да
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..............................

(име и фамилия)

Извършил прегледа:

рама №

(адрес на собственика)

(трите имена на собственика/име на фирма)

обл.............................................

общ.

в гр.(с.)
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БУЛСТ.

ЕГН

Дата
Допълнително оборудване

Изправност на проверени системи, агрегати, възли и оборудване

Система за управление

КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 0000

Двигател

за извършен технически преглед на ЗГТ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР..........................

Външен вид и обезопасеност

Приложение № 1
към чл. 12
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Приложение № 2
към чл. 14, ал. 1

Приложение № 3
към чл. 14, ал. 3
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Приложение № 5
към чл. 19, ал. 2
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
Настоящата служебна бележка се издава на
......................................................................................
......................................................................................
(трите имена, име на фирмата, собственик на
техниката по Закона за регистрация и контрол
на земеделската и горската техника)
ЕГН/ЕИК ...................................................................
Адрес/седалище и адрес на управление: ...........
.......................................................................................
......................................................................................
В уверение на това, че следната техника по
Закона за регистрация и контрол на земеделската
и горската техника:
1. Марка и модел ......................................................
2. Регистрационен № ...............................................
3. Рама № ...................................................................
е спряна от работа в ОДЗ – гр. ……………………………
гр. ............., считано от .............. 200 ... г.
При спирането от работа на техниката са иззети
за съхранение в ОДЗ – гр. .......................................
................................................ следните документи:
1. Свидетелство за регистрация № .......................
2. Знак за технически преглед № ........................
3. Талон за технически преглед № .......................
Областна дирекция „Земеделие“ гр. ...................
.......................................................................................
. ......................................................................................
Издадена от: ....................................... ....................
(трите имена на длъж(подпис и
ностното лице от ОДЗ)
печат)
919

НАРЕДБА № 4
от 3 февруари 2016 г.

за реда за пускане на пазара на употребяваната техника по Закона за регистрация и
контрол на земеделската и горската техника

Приложение № 4
към чл. 18, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ

!СПРЯН ОТ
РАБОТА!

Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за пускане на пазара на употребяваната
земеделска, горска техника, включително
превозни средства и машини за земни работи,
наричани по нататък „техниката“.
(2) Наредбата не се прилага за нови превозни средства, системи, компоненти и отделни
технически възли, за които има изисквания
за одобряване на типа.
Чл. 2. (1) При пускане на пазара се извършва изпитване и оценка за съответствие
на употребяваната техника с приложимите
изисквания за безопасност.
(2) Изпитването и оценката по ал. 1 се
извършват от центровете за изпитване и
сертифициране към Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
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Чл. 3. (1) Собствениците на употребяваната
техника подават до центровете за изпитване
и сертифициране към МЗХ заявление за извършване на изпитване и оценка за съответствие по образец съгласно приложение № 1.
(2) Към за явлението по а л. 1 се прилага копие от документ за платена такса
по тарифата по чл. 17, ал. 1 от Закона за
регистрация и контрол на земеделската и
горската техника.
Ч л. 4. (1) Уп о т р е б я в а н ат а т ех н и к а с е
предоставя за извършване на изпитване и
оценка за съответствие:
1. на п ъ л но ком п лек т у ва на, в рабо т о 
способно състояние, изправна, регулирана,
функционално годна, заредена с гориво, а
несамоходната техника при необходимост
агрегатирана към подходящо енергетично
средство;
2. управлявана от правоспособен оператор
или водач;
3. придружена с инструкция за експлоатация на български език.
(2) Когато методите на изпитване изискват
това, техниката по ал. 1 се предоставя на
територията на центровете за изпитване и
сертифициране към МЗХ.
Чл. 5. (1) При представена за изпитване и
оценка техника без идентификационен номер,
чийто оригинален идентификационен номер
може да се установи, възстановяването се
извършва по ред, определен със заповед на
министъра на земеделието и храните или
от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Тракторни ремаркета, на които няма
нанесен от производителя идентификационен номер, се регистрират с номер, определен с констативен протокол съгласно
приложение № 2.
(3) Центровете за изпитване и сертифициране към МЗХ поддържат регистър на
възстановените идентификационни номера
по ал. 1 и 2.
Чл. 6. (1) Когато при извършване на изпитване и оценка за съответствие се установят
несъществени несъответстви я, същите се
отстраняват от заявителя на място.
(2) Когато при извършване на изпитване и
оценка за съответствие се установят съществени несъответствия, се издава констативен
протокол по образец съгласно приложение
№ 3 за отстраняване на несъответствията в
14-дневен срок.
Чл. 7. (1) За резултатите от изпитването и
оценката за съответствие се съставя протокол
по образец, който се утвърждава със заповед
на министъра на земеделието и храните или
упълномощено от него длъжностно лице.
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(2) Когато заключението от изпитването и
оценката за съответствието е положително,
министърът на земеделието и храните или
оправомощено от него длъж ностно лице
издава удостоверение за съответствие по
образец съгласно приложение № 4 и протокол за техническа идентификация съгласно
приложение № 5.
(3) Когато заявителят не отстрани констатираните несъответствия в срока по чл. 6,
ал. 2, се съставя протоколът по ал. 1, без
да се издава удостоверение за съответствие
и протокол за техническа идентификация.
(4) Протоколът по ал. 3 заедно с окомп лек т у ваната а дминист рат ивна п реписка
по заявлението за изпитване и оценка на
съответствието се изпраща в МЗХ.
(5) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно
лице въз основа на документите по ал. 4
постановява отказ, който се съобщава на
заявителя и може да бъде обжалван по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Изпитване“ е дейност, при която се
измерва стойността на параметър.
2. „Оценка за съответствие“ е дейност, при
която се установява наличието на характеристика, съответстваща или несъответстваща
на изискванията за безопасност.
3. „Пускане на пазара на употребявана
техника, включително превозни средства и
машини за земни работи“ е всяка доставка
на употребявана техника и дистрибуция или
използване на пазара в процеса на търговска
дейност.
4. „Употребявана техника“ е техника, образци от която са били пуснати в употреба и
регистрацията є по Закона за регистрация и
контрол на земеделската и горската техника
и/или Закона за движение по пътищата е
била прекратена, както и техника, внесена
като употребявана от трети страни.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 10, ал. 3 от Закона за регистраци я и
контрол на земеделската и горската техника.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 24
от 2006 г. за реда за пускане на пазара на
употребявана земеделска и горска техника
и машини за земни работи (обн., ДВ, бр. 21
от 2006 г.; изм., бр. 65 от 2011 г. и бр. 65 от
2012 г.).
§ 4. Тази наредба влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
До
Министерство на земеделието и храните
Център за изпитване и
сертифициране – Русе/Пловдив
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
От:....................................................................................................., ЕГН/ЕИК...........................................................,
(трите имена на физическото лице/наименование на
юридическото лице)

(за физически лица/юридически лица)

постоянен адрес на физическото лице/ седалище и адрес на управление на юридическото лице: ..................
.............................................................................................................................................................................................,
телефон, факс: ............................................................................., e-mail: ......................................................................,
представлявано от.............................................................................................................................................................,
(за юридически лица)
..............................................................................................................................................................................................
(адрес, телефон, факс на представляващия юридическото лице)
Господин/Госпожо министър,
Моля да бъдат извършени изпитване и оценка за съответствие на ............................................................
..............................................................................................................................................................................................
(наименование на продукта, марка и модел)
..............................................................................................................................................................................................
Местонахождение на машината ……………………………………………...............................……………………………………………………
Лице за контакт: …………………………………………………………………………….................................……………………………………………

Дата: ...............

Заявител: ............................
(подпис)

(*) Излишното се заличава.
(наименование, адрес, телефони, факс, е-mail: на администрацията, издаваща удостоверението за
съответствие)

Приложение № 2
към чл. 5, ал. 2
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Център за изпитване и сертифициране – гр. ……………………
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за поставяне на идентификационен номер
Днес, ………………………………………………..… г., в гр. (с.) ………….............................………………………………………
(дата, месец, година)
при изпитването и оценката за съответствие на ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...................................…
(идентификация на техниката – наименование, марка и модел)
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съгласно заявление за изпитване и оценка за съответствие на употребявана техника № ……………/………,
………………………………………………………………………………………………................................................…… – изпитател,
.....................................................................................................................................................................
(име и фамилия)
в присъствието на ……………………………………………...................…………………………………… – заявител, установи
(име и фамилия)
липса на идентификационен № на образеца за изпитване и оценка за съответствие.
В съответствие с чл. 5, ал. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за реда за пускане на пазара на употребявана техника по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
(ДВ, бр. 11 от 2016 г.) изпитателят в присъствието на заявителя нанесе трайно върху рамата
на образеца с цифри с височина 8 mm: ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...............................................................................................……
(отдясно/отляво/отпред/отзад/отстрани)
следния идентификационен номер:
Център за изпитване и сертифициране – Русе/Пловдив,
към МЗХ

№ на протокола

Дата

Месец

Година

*

* Пред номера се поставя за Русе – цифра 2, а за Пловдив – цифра 3.
Изпитател: ......................................
Заявител: ............................................................
(подпис)
(подпис)
Приложение № 3
към чл. 6, ал. 2
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Център за изпитване и сертифициране – гр. ……………………
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за установени несъответствия при изпитване и оценка за съответствие на употребявана техника
Днес, ………………………………….....................………… г., в гр. (с.) …………………………..........…………………… при
(дата, месец, година)
изпитването и оценката за съответствие на ………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….............................................……,
(идентификация на техниката – наименование, марка и модел)
въз основа на заявление за изпитване и оценка за съответствие на употребявана техника
№ ………/………………, ………………………………………………………………………………………………………………………… – изпитател,
(име и фамилия)
в присъствието……………………………………..................……… – заявител или упълномощен представител,
(име и фамилия)
установи:
………………………………………………………………………………………………………………………….....................................……………
………………………………………………………………………………………………………………………….....................................……………
Несъответствията следва да бъдат отстранени в срок до ……..................……………………………………………
Изпитател: ......................................
Заявител: ............................................................
(подпис)
(подпис)

С Т Р.
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Приложение № 4
към чл. 7, ал. 2
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните

Изх. № …………… / …………………

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Въз основа на протокол № ………/…………… от Центъра за изпитване и сертифициране – гр. ……………….…, към
Министерството на земеделието и храните се удостоверява, че употребяваният (та)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(наименование, марка и модел на техниката)
Рама №: ............................................, година на производство: ................................., отговаря на приложимите
изисквания за безопасност съгласно:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..................................................................................................…
(означение на нормативните документи за технически изисквания)

Министър на земеделието и храните: ..............................
(име, фамилия)

Приложение № 5
към чл. 7, ал. 2
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
ПРОТОКОЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
№ Р/П………… / ……………
1

(Б.1)

Номер на рама

2

(Б.2)

Вид

3

(Б.4)

Марка, модел

4

(Б.6)

Категория

5

(Б.7)

Цвят

6

(Б.8)

Типово одобрение №

7

(Б.9)

Технически допустима максимална маса (kg)

8

(Б.10)

Максимална скорост

9

(Б.11)

Междуосово разстояние (mm)

10

(Б.12)

Брой на осите и колелата

основен
допълнителен

оси
колела
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11

(Б.13)

Брой на спирачните оси

12

(Б.14)

Брой на седалки за пътници

13

(Б.15)

Защитна конструкция при преобръщане –
типово одобрение №

14

(Б.16)

Двигател

15

(Б.16.1)

Номер на двигателя

16

(Б.16.2)

Номер на типово одобрение

17

(Б.16.3)

Обем (сm3)

18

(Б.16.4)

Номинална мощност (kW)

19

(Б.17)

Максимална маса на ремарке без спирачки/прикачно сменяемо оборудване,
която може да бъде теглена

20

(Б.19)

Външно ниво на звука, dB(A)

21

(Б.20)

Максимално допустима маса на товара при трактор с челен товарач (kg)
Министър на земеделието и храните: …………………………………
(име, фамилия)
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НАРЕДБА № 5
от 3 февруари 2016 г.

за периодичните проверки на оборудването за
прилагане на продукти за растителна защита
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. редът за извършване на периодичните
проверк и за тех ническата изправност на
регистрираното оборудване за прилагане на
продукти за растителна защита (ОППРЗ),
използвано на територията на Република
България;
2. системата за сертифициране – признаването на сертификатите, издадени от други
държави – членки на Европейския съюз, и
контролът на проверките на ОППРЗ;
3. изискванията към стационарните и мобилните контролно-технически пунктове за
периодичните проверки на ОППРЗ.
(2) Наредбата не се прилага за оборудването
за ръчно прилагане на продукти за растителна
защита (ПРЗ) и гръбни пръскачки.
(3) Операторите на оборудване за ръчно
прилагане на ПРЗ и на гръбните пръскачки
са длъжни да:
1. спазват ръководството за безопасната
им експлоатация;
2. сменят редовно принадлежностите им;
3. преминат обучението по глава пета,
раздел VII от Закона за защита на растенията.
Чл. 2. (1) Всяко регистрирано на територията на Република България и използвано
за професионални цели ОППРЗ подлежи на
периодични проверки по отношение на безопасността и опазване здравето на хората и
околната среда и техническата му изправност.

кабина
рама
ролбар

(2) Периодичните проверки по ал. 1 се
извършват:
1. съгласно методика, утвърдена със заповед на министъра на земеделието и храните
или оправомощено от него длъжностно лице;
2. по график, публикуван на интернет страницата на Министерството на земеделието и
храните (МЗХ), който съдържа дата и място;
3. от екипи, членовете на които се определят със заповед на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него
длъжностно лице.
Чл. 3. (1) Периодичните проверки на ново
ОППРЗ се извършват до 5 години след закупуването му.
(2) Периодичните проверки на използвано
ОППРЗ се извършват, както следва:
1. на всеки 5 години до 2020 г.;
2. на всеки три години след 2020 г.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРОВЕРКИ НА ОППРЗ
Чл. 4. (1) Всяко физическо или юридическо
лице, собственик на регистрирано ОППРЗ,
или упълномощено от него лице е длъжно да
представи за проверка оборудването съгласно
графика по чл. 2, ал. 2, т. 2.
(2) За включване в графика собственикът
или упълномощено от него лице подава заявление съгласно приложение № 1 до центровете
за изпитване и сертифициране към МЗХ при
първоначална регистрация или промяна в
регистрацията на ОППРЗ и в случаите по
чл. 5, ал. 4 и чл. 8, ал. 2.
(3) Професиона л н и т е по т реби т ел и на
ОППРЗ извършват редовно калибриране и
технически проверки на оборудването в съответствие с обучението по глава пета, раздел
VII от Закона за защита на растенията.
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Чл. 5. (1) При периодичната проверка
собственикът на регистрираното ОППРЗ или
упълномощеното от него лице представя:
1. свидетелство за регистрация на ОППРЗ;
2. свидетелство за правоспособност за
работа с техниката на лицето, представящо
ОППРЗ за проверка;
3. сертификат за обучение по чл. 83 от
Закона за защита на растенията на лицето
по т. 2;
4. документ за платена такса по тарифата
по чл. 17, ал. 1 от Закона за регистрация и
контрол на земеделската и горската техника.
(2) При представяне на ОППРЗ се извършва
предварителна проверка съгласно приложение № 2.
(3) Периодичната проверка се прекратява
и ОППРЗ се спира от работа при непредставяне на документ по ал. 1 или констатирано
несъответствие при предварителната проверка
по ал. 2.
(4) При отстраняване на несъответствията по ал. 3 собственикът на регистрираното
ОППРЗ или упълномощеното от него лице
подава заявление съгласно приложение № 1
за извършване на периодична проверка.
Чл. 6. (1) Периодичните проверки се осъществяват чрез визуален контрол, функционално изпитване и измерване и обхващат
приложимите показатели по приложения № 3,
4, 5 и 6. При проверките се извършват и необходимите изчисления съгласно методиката
по чл. 2, ал. 2, т. 1.
(2) Не се допуска прилагане на по-строги
изисквания към ОППРЗ от тези, на които е
било предвидено това ОППРЗ да отговаря при
конструирането и производството му.
(3) Периодичните проверки се извършват
с разглобяване, когато това е необходимо.
Чл. 7. (1) Когато не са установени неизправности и/или несъответствия на ОППРЗ,
екипът, извършил периодичната проверка:
1. съставя протокол за периодична проверка
на техническата изправност по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните
или оправомощено от него длъжностно лице;
2. издава удостоверение за техническа изправност съгласно приложение № 7;
3. поставя върху ОППРЗ трайно знак съгласно приложение № 7.
(2) Не се допуска премахване или съзнателно повреждане на знака до изтичането на
срока му на валидност.
(3) Всяко ОППРЗ може да бъде използвано по предназначение за периода от време,
обозначен върху знака.
(4) След изтичането на срока на валидност,
обозначен върху знака, оборудването се използва само след нова периодична проверка.
Чл. 8. (1) Когато са установени неизправности и/или несъответствия на ОППРЗ, екипът,
извършил периодичната проверка, съставя
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протокол по чл. 7, ал. 1, т. 1, в който се отразяват неизправностите и/или несъответствията,
и оборудването се спира от работа.
(2) При отстраняване на неизправностите
и/или несъответствията по ал. 1 собственикът
на регистрираното ОППРЗ или упълномощеното от него лице подава заявление съгласно
приложение № 1 за извършване на частична
проверка по отношение неизправностите и/
или несъответствията по ал. 1.
Чл. 9. В случаите по чл. 8, ал. 1 собственикът и водачът на самоходното ОППРЗ или
водачът на агрегатиращия трактор са отговорни за преместването на ОППРЗ до мястото
за отстраняването на неизправностите.
Чл. 10. (1) Протоколът за периодична
проверка на техническата изправност се подписва от членовете на екипа, подпечатва се
с индивидуалните им печати и се връчва на
лицето по чл. 4, ал. 1.
(2) Протоколите за периодични проверки
на техническата изправност на ОППРЗ се
подреждат по възходящ номер и се съхраняват
за срок 8 години в центровете за изпитване
и сертифициране към МЗХ.
Г л а в а

т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКИПИТЕ
Чл. 11. Периодичните проверки се извършват от технически специалисти, включени в
заповедта по чл. 2, ал. 2, т. 3, които:
1. са завършили средно или висше образование със специалност съгласно приложение
№ 8 или специализация, курсът на обучение
по която е продължил не по-малко от една
година по специалностите по букви „А“ и „Б“
от приложение № 8, или притежават необходимите специализирани технически познания,
доказани с най-малко тригодишен трудов стаж
като технически специалисти по обслужване,
ремонт и експлоатация на ОППРЗ;
2. са правоспособни водачи на моторно
превозно средство от категория „C“, ако от
тях ще се изисква да управляват МПС;
3. не са осъждани с влязла в сила присъда
за престъпление от общ характер;
4. не са били изключвани от заповедта по
чл. 2, ал. 2, т. 3 през последните две години
на основание чл. 17, ал. 1;
5. имат издадено удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични
проверки на ОППРЗ.
Чл. 12. Допълнителното обучение за извършване на периоди чни те п роверк и на
ОППРЗ се организира от Министерството на
земеделието и храните.
Чл. 13. (1) На техническите специалисти,
които участват в екипите за извършване на
периодични проверк и, се предоставят от
МЗХ по опис бланки за удостоверенията за
техническа изправност, знаци за периодична
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проверка на техническата изправност и индивидуални печати. В МЗХ се водят на отчет
предоставените бланки, знаци и печати.
(2) При загубен или унищожен печат, загубени или неправилно попълнени удостоверения
или загубени или неправилно перфорирани
знаци техническият специалист писмено уведомява МЗХ в срок десет дни от настъпване
на съответното обстоятелство.
(3) Министърът на земеделието и храните
или оправомощено от него длъжностно лице
издава заповед, с която обявява за невалидни
печатите, знаците и удостоверенията по ал. 2.
Чл. 14. (1) При получаването на нови удостоверения за техническа изправност и знаци
за периодична проверка на техническата изправност се представя опис на използваните
удостоверения и знаци.
(2) Знаци за периодична проверка на техническата изправност с допусната грешка при
перфориране и удостоверения за техническа
изправност с допусната грешка при попълване
се представят за бракуване по опис в МЗХ.
(3) Бракуването по ал. 2 се извършва по
ред, определен със заповед от министъра на
земеделието и храните или оправомощено от
него длъжностно лице.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРИЗНАВАНЕ НА СЕРТИФИК АТИТЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ – ЧЛЕНКИ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Чл. 15. (1) Оборудването за прилагане на
продукти за растителна защита, пуснато в
употреба в друга държава – членка на Европейския съюз, може да бъде използвано
на територията на Република България, при
условие че:
1. е било проверено от компетентните органи в другата държава – членка на Европейския съюз, и притежава валиден сертификат;
2. периодът от последната направена проверка в другата държава членка е равен или
по-кратък от продължителността на интервала
между проверките по чл. 3.
(2) След изтичане на срока на валидност
на сертификата по ал. 1, т. 1, ако ОППРЗ се
използва на територията на Република България, за него се прилагат изискванията на
тази наредба.
Г л а в а
п е т а
КОНТРОЛ НА ПРОВЕРКИТЕ НА ОППРЗ
Чл. 16. (1) Контролът на периодичните
проверки на ОППРЗ се извършва от комисия, определена със заповед на министъра на
земеделието и храните или оправомощено от
него длъжностно лице.
(2) Комисията по ал. 1 приема правила за
работата си.
Чл. 17. (1) Министърът на земеделието и
храните или оправомощено от него длъжностно лице изменя заповедта по чл. 2, ал. 2, т. 3,
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като въз основа на констатациите в доклад на
комисията по чл. 16, ал. 1 за извършен контрол изключва техническия специалист, който:
1. е издал документ за извършена периодична проверка на ОППРЗ, без то да е представено за проверка или без да е извършена
проверка;
2. не е извършил уведомяването по чл. 13,
ал. 2;
3. е предоставил индивидуалния си печат
на друго лице, което го използва;
4. е престанал да отговаря на някое от
изискванията по чл. 11 и 12.
(2) Със заповед на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него
длъжностно лице се отнемат от техническия
специалист по ал. 1 предоставените по чл. 13,
ал. 1 документи и индивидуалният печат.
Г л а в а

ш е с т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТАЦИОНАРНИ И
МОБИЛНИ КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ
ПУНКТОВЕ
Чл. 18. (1) Периодичните проверки на
ОППРЗ се извършват в стационарни контролно-технически пунктове или с мобилни
контролно-технически пунктове.
(2) Контролно-техническите пунктове по
ал. 1 притежават:
1. оборудване съгласно приложение № 9;
2. средства за измерване, преминали задължителна проверка и одобрени по реда на
Закона за измерванията.
(3) Мобилните контролно-технически пунк
тове включват и подходящо превозно средство.
Чл. 19. Мобилните контролно-технически
пунктове се разполагат на място, на което
да се ограничи рискът от замърсяване на
повърхността или водата и въздействието на
околната среда върху възпроизводимостта на
измерванията.
Чл. 20. (1) Министърът на земеделието и
храните или оправомощено от него длъжностно лице спира със заповед работата на контролно-техническия пункт, когато въз основа
на констатациите в доклад на комисията по
чл. 16, ал. 1 се установи, че:
1. кон т ролно -тех ни ческ и я т п у нк т и ли
екипът не отговаря на изискванията на тази
наредба;
2. контролно-техническият пункт е оборудван със средства за измерване, които не са
одобрени по реда на Закона за измерванията
или не са преминали на задължителна проверка по реда на същия закон.
(2) Работата на контролно-техническия
пункт се възобновява със заповед на министъра
на земеделието и храните или оправомощено
от него длъжностно лице след отпадане на
обстоятелствата по ал. 1 на основание на
доклад на комисията по чл. 16, ал. 1.
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Чл. 21. (1) Центровете за изпитване и сертифициране към МЗХ въвеждат в информационната база данни по чл. 7, ал. 1 ЗРКЗГТ
информаци я за извършените периодични
проверки.
(2) Центровете за изпитване и сертифициране към МЗХ поддържат архив за извършените периодични проверки.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Визуален контрол“ е оглед на оборудването с цел установяване на наличие или
отсъствие на компонент и/или съответстваща
функция.
2. „Измерване“ е установяване на стойност
на величина чрез измервателна техника и/
или изпитвателно оборудване.
3. „Оборудване за прилагане на продукти
за растителна защита“ е апарат, специално
предназначен за прилагане на продукти за
растителна защита, включително принадлежности, които са от съществено значение за
ефективното функциониране на това оборудване, като дюзи, манометри, филтри, сита и
приспособления за почистване на резервоари.
4. „Оборудване за прилагане на продукти
за растителна защита, използвано за професионални цели“ е:
а) щангова пръскачка с дължина на щангата над 3 m;
б) пръскачка за храсти и дървета;
в) стационарно или частично подвижна
пръскачка;
г) оборудване за обеззаразяване на семена,
апликатори на гранули, аерозолни апарати и
пръскачки, прикрепени към въздухоплавателно средство или влак.
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5. „Професионален потребител“ е всяко
лице, което използва пестициди в рамките
на професионалната си дейност, включително
оператори, технически лица, работодатели и
самостоятелно заети лица, както в селското
стопанство, така и в други сектори.
6. „Функционално изпитване“ е проверка за
нормалното функциониране на оборудването
или негов компонент чрез включването му в
действие, за да се установи дали то отговаря
на предназначението си.
§ 2. Тази наредба въвежда изискванията на
чл. 8 и Приложение II от Директива 2009/128/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане
на устойчива употреба на пестициди (ОВ, L
309/71 от 24 ноември 2009 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Всяко регистрирано на територията на
Република България и използвано за професионални цели ОППРЗ подлежи на една проверка
до 26 ноември 2016 г. След 26 ноември 2016 г.
се използва само оборудване за прилагане на
продукти за растителна защита, което успешно
е преминало проверката по чл. 7.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 10в, ал. 1 от Закона за регистрация и
контрол на земеделската и горската техника.
§ 5. Тази наредба отменя Наредба № 4 от
1996 г. за контрол на техниката за растителна
защита и торене (обн., ДВ, бр. 16 от 1996 г.;
изм., бр. 63 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 114 от
1997 г.).
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 2

До
Центъра за изпитване и сертифициране – ………………….
към Министерството на земеделието и храните
ЗАЯВЛЕНИЕ
за включване в графика за периодичните проверки на оборудването за продукти за растителна защита
Информация за собственика на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита (ОППРЗ)
Име, презиме и фамилия на физическото лице/наименование на юридическото лице:............
.................................................................................................................................................................................
Постоянен адрес на физическото лице/седалище и адрес на управление на юридическото
лице: .....................................................................................................................................................................,
представлявано от: ......................................................................................................................................
(само за юридически лица)
Пощенски код:...............................Телефон: ............................................. Fax: ........................................
Е-mail: ..........................................
Информация за ОППРЗ:
Наименование, марка, модел: …..……………………………………………...............................................................
Производител:................................................................................................................................................
Година на производство: …………….
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Вид:
щангова пръскачка
пръскачка за храсти и дървета
стационарно или частично
подвижни пръскачки
Тип: навесна прикачна самоходна друго ОППРЗ
Работна ширина: ..................метра		
Резервоар:.....................литра		
Задвижване: вом
................... min-1
Ф а б р . № /с е р . № / и д е н т. № :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . р е г и с т р а ц и о н е н н о мер:…………………………………………………………...*
Последна проверка, при която ОППРЗ е спряно от работа – дата и номер на протокола от
проверката:................................. *
Посочените неизправности съгласно протокол №………………………….. за извършена периодична
проверка за техническа изправност на ОППРЗ са отстранени.
Заявявам, че желая спряното ми от работа ОППРЗ да бъде включено в графика за извършване на периодични проверки на ОППРЗ.*
Заявявам, че желая гореописаното оборудване да бъде включено в графика за извършване
на периодични проверки на ОППРЗ. **
Дата:..................
Подпис/печат: ............................................................................................................
(име и фамилия на собственика – ФЛ, или
на представляващия ЮЛ)
* – при спряно от работа ОППРЗ.
** – при новорегистрирано или с променена регистрация ОППРЗ.
Приложение № 2
към чл. 5, ал. 2
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА НА ОППРЗ (ISO 16122-1)
Обект на проверката
Почистване

Оценявани показатели

Проверка

Наличие на основно почистване на пръскачката, включително вътрешни части, филтри, елементи на филтрите и външни части – обект на визуален конзамърсяване, на което проверяващият може да бъде изложен по време трол
на проверката
Наличие на монтирани и в добро състояние защитни прегради на кар- визуален кондана и на вала за приемане на мощност
трол
Липса на прекомерно износване на частите на кардана, шарнирите и визуален конзаключващите системи
трол

Наличие на монтирана защитна преграда на кардана без деформации
Части на задвижващаили разкъсване
та трансмисия
Наличие, в случай на невъртяща се защитна преграда на карданния
вал, на правилно работещо устройство, предотвратяващо въртенето на
защитната преграда

визуален контрол
визуален контрол

Наличие на правилно функциониране на защитните прегради и всяка визуален кондвижеща или въртяща се част на трансмисията
трол
Наличност и изправност на всички предпазни устройства за защита на визуален коноператора
трол
Движещи се части

Наличие, където е възможно или ако не пречи на функционирането на
оборудването, на защита на всички движещи се части чрез специфич- визуален конни предпазни устройства, за да се предотврати какъвто и да е риск за трол
проверяващия
Липса на видими течове от хидравличната система

визуален контрол

Наличие на хидравлични маркучи, които не трябва да са прекалено
Тръби и маркучи за хивизуален коногънати, да се трият в други части около тях, да имат следи от прекодравличните системи
трол
мерно износване, срязване или пукнатини
Наличие на хидравличните тръби, които трябва да са стабилно фикси- визуален конрани и без следи от корозия или повреди
трол
Наличие на всички конструктивни части и рама в добро състояние, без
визуален конКонструктивни части и деформации, съществена корозия или други дефекти, които могат да се трол
отразят на устойчивостта и здравината на оборудването
рама
визуален конПри наличие на теглич се прилага предходното изискване
трол
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Оценявани показатели

Проверка

визуален конПредпазен клапан (неНаличие в случаите, в които на нагнетателната страна на помпата има трол и функзадължителна проверпредпазен клапан, на правилното му функциониране
ционално изка)
питване
визуален конСгъващи се части със Наличие на сигурно заключване на сгъваемите части на оборудването трол и функзаключване
в предвиденото им положение
ционално изпитване
визуален конНаличие на правилно монтиране и добро състояние на вентилатора трол и функ(перка, корпус, дефлектори)
ционално изпитване
Наличие и изправност на лопатките

Вентилатор

Общи
изисквания

визуален контрол

Липса на механична деформация, износване, разкъсване и корозия на
визуален конвсички части на вентилатора, които да влияят на функционалността и
трол
да водят до съществени вибрации
Наличие на защитна преграда за предотвратяване на достъпа до ло- визуален конпатките
трол
визуален конНаличие на правилна работа на вентилаторът при номинална честота
трол и функна въртене на ВОМ, без вибрации от липса на балансиране, без триене
ционално изна ротора в корпуса или лоша ориентация на лопатките
питване

Съединител

Наличие, в случаите, когато вентилаторът може да бъде изключен от
функционално
другите задвижвани части на машината, на правилно функциониращ
изпитване
съединител

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Оборудването трябва да бъде напълно комплектувано изправно, регулирано и агрегатирано с необходимото енергетично средство, управлявано от правоспособно лице (собственик/
оператор), съгласно чл. 13 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ), с категория Твк (колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни
машини) или категория Твк-З (специализирана и специална самоходна земеделска техника).
2. Резервоарът на оборудването трябва да е пълен с чиста вода до номиналния му обем, а при
големи резервоари до половината от номиналния обем или да съдържа между 500 и 1000 литра.
Приложение № 3
към чл. 6, ал. 1
ОБЕКТ И ОЦЕНЯВАНИ/ИЗМЕРВАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ НА
ОППРЗ – ЩАНГОВИ ПРЪСКАЧКИ (ISO 16122-2)
Обект на проверката

Оценявани/измервани показатели

Проверка/
изпитване

Наличие на пълен резервоар до номиналния обем или при големи ревизуален
зервоари с вместимост над 1000 литра най-малко до половината от
контрол
номиналния обем
Липса на течове от резервоара, помпата и прилежащите тръбопроводи
Статични тевизуален
при неработеща помпа и пръскачка, паркирана на равна хоризонтална
чове
контрол
повърхност
Теч о в е и
прокапваНаличие при големи резервоари с вместимост над 1000 литра на довизуален
не
пълнителна проверка на резервоара за идентифициране на пукнатини,
контрол
отвори или други повреди, които биха могли да причинят теч
Течове при работа без пръскане
Д и н а м и ч н и Липса на течове от всяка една част, при работеща пръскачка, при мактечове
симално достижимо налягане за системата и при затворени секционни
клапани

Визуален
контрол
и
функционално изпитване
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Оценявани/измервани показатели

Проверка/
изпитване

Течове при работа с пръскане
Липса на течове от всяка една част на пръскачката или опръскващата
щанга, при работеща пръскачка с включено пръскане и при максималното работно налягане, посочено от производителя на пръскачката или
от производителя на дюзите, монтирани на пръскачката, ако е по-малко

Визуален
контрол
и
функционално изпитване

Липса на директно пръскане върху самата пръскачката (например части
от пръскачката, маркучи и други), без значение от височината на щанПръскане и
гата от терена, в рамките на обхвата на разстоянието между дюзите и
прокапване
обекта на третиране. Това изискване не се прилага ако е нужно за функвърху части
ционирането на пръскачката (например сензори) и ако прокапването е
сведено до минимум

визуален
контрол
и
функционално изпитване

Обект на проверката

Наличие на помпа с дебит, отговарящ на оборудването

Дебит

визуален
контрол

Наличие на дебит на помпата най-малко 90 % от първоначалния и номинален дебит или друг минимален дебит, посочени от производителя измерване
на пръскачката или
визуален
Помпата трябва да има достатъчен дебит, за да е възможно пръскане,
контрол
и
като същевременно се поддържа видимо разбъркване на работната течфункционалност, съгласно проверката за хидравлично разбъркване по-долу
но изпитване

Помпа/
Помпи
Пулсации

функционалНаличие на пулсации, които не трябва да превишават 10 % от работното
но изпитване
налягане
и измерване

При наличие на пневматична камера мембраната не трябва да е повредена и не трябва да има течове при работа с максимално работно наля- функционалВъздушна
гане, посочено от производителя на пръскачката. Пневматичното наля- но изпитване
камера
гане трябва да е налягането, посочено от производителя на пръскачката, и измерване
или между 30 % и 70 % от работното налягане на използваните дюзи
Наличие на постоянно ясно видимо разбъркване при:
– пръскане с максимално работно налягане, препоръчано от производителя на пръскачката или от производителя на дюзите (което е помалко);
Хидравлично
– използване на най-големия по размер монтирани на пръскачката дюзи;
– честота на въртене на помпата, препоръчана от производителя на
Разбърквапръскачката;
не
– резервоар, пълен до половината от номиналния му обем
Механично

визуален
контрол
и
функционално изпитване

Наличие на постоянно ясно видимо разбъркване при включена система в и з у а л е н
за разбъркване, както е посочено от производителя на пръскачката, и контрол
и
при резервоар, пълен до половината от номиналния му обем
функционално изпитване
Наличие на капак на резервоара, който да е добре уплътнен и в добро в и з у а л е н
състояние
контрол

Резервоар Капак
за разтвор
за пръскане

Отвор/и
пълнене

Наличие на добро уплътняване, липса на течове и невъзможност за в и з у а л е н
самоволно отваряне на капака
контрол
и
функционално изпитване
Липса на течове при наличие на вентилационен отвор на капака

за Наличие и изправност на цедката в отвора/ите за пълнене

визуален
контрол
и
функционално изпитване
визуален
контрол
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Наличие, при резервоар за препарати, на защита срещу преминаване измерване
на обекти с диаметър, по-голям от 20 mm, в резервоара за разтвор за
пръскане

Резервоар за
Наличие, при резервоар за препарати, на функционална годност и липса в и з у а л е н
препарати
на течове
контрол
и
функционално изпитване
Наличие на устройство за компенсиране на налягането с цел избягване в и з у а л е н
Компенсатор
на повишаване или намаляване на налягането в резервоара за работна контрол
на налягане
течност
Нивомер/и

Наличие на ясно забележим нивомер на течността в резервоара, видим в и з у а л е н
от мястото на оператора и/или от мястото за пълнене
контрол

Наличие на възможност за изпразване на резервоара, например чрез
И з п р а з в а н е кран
на резервоНаличие на възможност за събиране на източвания разтвор за пръскане,
ара
без да се замърсява околната среда и без риск за оператора

визуален
контрол
визуален
контрол

визуален
Наличие, при система за пълнене на резервоара, на устройство за преПълнене на
контрол
и
дотвратяване на връщане на вода от резервоара във водоизточника,
резервоара
функционалнапример възвратен клапан
но изпитване
Почистващо Наличие, при почистващо устройство за опаковки от препарати, на пра- в и з у а л е н
устройство за вилното му функциониране
контрол
и
опаковки на
функционалпрепарати
но изпитване
Почистваща Наличие, в случай на устройства за почистване на резервоара, на уссистема
тройства за външно почистване, на устройства за почистване на резервоарите за химикали и на устройства за вътрешно почистване на цялата
пръскачка, на правилното им функциониране

визуален
контрол
и
функционално изпитване

Наличие на изправна работа на всички устройства за измерване, отчи- в и з у а л е н
тане и/или регулиране на налягането и/или дебита
контрол
и
функционално изпитване
Наличие на изправна работа на клапаните за включване или изключва- в и з у а л е н
не на пръскането
контрол
и
функционално изпитване

Системи за
измерване,
управление
и регулиране

Наличие на възможност за едновременно включване и изключване на в и з у а л е н
Общи изис- всички дюзи
контрол
и
квания
функционално изпитване
Наличие на такова разполагане/монтиране на необходимото управление
за пръскането, че то да е леснодостъпно от позицията на оператора и
информацията, показвана на дисплеите, да може да се чете от тази
позиция

визуален
контрол
и
функционално изпитване

Наличие на възможност за включване и изключване на отделните сек- в и з у а л е н
ции на щангата
контрол
и
функционално изпитване
Манометър

Наличие на поне един цифров или аналогов манометър, разположен в в и з у а л е н
ясно видима позиция от мястото на оператора, отговарящ на обхвата на контрол
използваното работно налягане
Наличие на разделителна способност на скалата на аналоговия мано- в и з у а л е н
метър:
контрол
- за работно налягане < 5 bar – най-малко на всеки 0,2 bar;
- за работно налягане между 5 bar и 20 bar – най-малко на всеки 1,0 bar;
- за работно налягане, по-голямо от 20 bar – най-малко на всеки 2,0 bar.
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за регулиране на налягането

Тръби и
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Филтри

ВЕСТНИК

Оценявани/измервани показатели
Наличие на точност на манометъра в рамките на обхвата от налягане,
съответстващ на дюзите, монтирани на пръскачката:
±0,2 bar за работно налягане под 2 bar включително;
±10 % от реалната стойност за налягане над 2 bar
Наличие на минимален диаметър на корпуса на аналоговите манометри
≥ 63 mm
Наличие на минимален диаметър на корпуса на аналоговите манометри, монтирани към пръскащи пистолети и пистолети с удължители
≥ 40 mm
Наличие, при други измерващи устройства, по-специално при дебитомери и сензори за постъпателна скорост, използвани за управление на
разходната норма обем/хектар, на грешка ≤ ± 5 % от отчетената стойност по референтното средство за измерване в рамките на обхвата на
измерващото устройство
Наличие, при всички устройства за регулиране на налягането, на поддържане на постоянно налягане в рамките на ±10 % от зададеното
Наличие на възможност за връщане на налягането до ±10 % от първоначалното работно налягане в рамките на 10 s, след като пръскачката се
изключи и включи отново
Наличие на такова разполагане на тръбите и маркучите, че да няма
остри огъвания, корозия и протриване в местата на контакт със съседни
повърхности

С Т Р. 4 9
Проверка/
изпитване

измерване

измерване
измерване
измерване

измерване
измерване

визуален
контрол
и
функционално изпитване
Наличие на изправни тръби и маркучи без прекалено износване на по- в и з у а л е н
върхнините, срязвания или пукнатини
контрол
Наличие най-малко на един филтър на нагнетателната страна на помпавизуален
та (без да се отчитат филтрите на дюзите), а при бутално-мембранните
контрол
Наличие на помпи и един филтър на смукателната страна
филтър
Наличие на добро състояние на филтъра/филтрите и съответствие на в и з у а л е н
размера на отворите на мрежата на филтърните елементи с инструкци- контрол
ите на производителя на монтираните дюзи
Наличие на изолиращо устройство с възможност, при пълен до номи- функционалИзолиращо
налния обем резервоар, да се почистят филтрите, без теч на разтвор за но изпитване
устройство
пръскане, освен на този в корпуса на филтъра и всмукателните части
визуален
Смен яемос т
и
на фи л т ри- Наличие на възможност за смяна на филтриращите елементи в съответ- контрол
ращите еле- ствие с инструкциите на производителя на пръскачката
функционалменти
но изпитване
Наличие на устойчивост на щангата във всички посоки, т.е. липса на
прекомерни движения, причинени от износване и/или постоянна дефорУстойчивост/ мация
подравняване
Наличие на еднаква дължина на дясната и лявата част на щангата, с изключение на тези със специално предназначение (например за пръскане
върху лехи в разсадници)

Автоматично Наличие, при предвидено устройство за автоматично възстановяване на
Разпръск- възстановя- положението на щангите, на автоматично възстановяване на положениваща щан- ване
ето им в случай на контакт с препятствия
га

визуален
контрол
и
функционално изпитване
визуален
контрол
и
измерване
визуален
контрол
и
функционално изпитване

Разстояние/ Наличие на еднакво разстоянието между дюзите по дължина на щанга- измерване
насочване на та – в рамките на ± 5 % от номиналното разстояние
дюзите
Наличие на еднакво насочване на дюзите по дължина на щангата – в
измерване
рамките на 10° отклонение от вертикалата
Наличие, в случай на дюзи за специално приложение (например за гранично пръскане), на насочване и разстояние между тях, съответстващо измерване
на спецификацията на производителя
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Наличие на конструкция, която не позволява непреднамерено да се в и з у а л е н
променя позицията на дюзите в работно положение (например при сгъ- контрол
и
ване/разгъване на щангата)
функционално изпитване
Деформация Вертикално
визуален
на щангата Наличие, при измерване в стационарно положение върху равна повърх- контрол
и
ност, на разлика в разстоянието между долния край на дюзите и по- измерване
върхността на терена, не повече от ± 10 cm, или ± 0,5 % от работната
широчина, което е по-голямо
Хоризонтално
визуален
Липса на възможност за огъване на щангата в хоризонтална равнина:
контрол
и
максималното огъване d от средата на щангата до крайна дюза на щанизмерване
гата не трябва да превишава ± 2,5 % от широчината на цялата щанга
Защита
дюзите
повреда

на
Наличие, при работна широчина ≥10 m, на устройство, предпазващо в и з у а л е н
от
дюзите от повреждане при удари на щангата в терена
контрол

Р е г у л и р а н е Наличие, ако е предвидено, на функциониране на устройствата за регу- в и з у а л е н
по височина лиране на височината
контрол
и
функционално изпитване
Демпферира- Наличие на функциониране на устройствата, намаляващи клатенето на в и з у а л е н
не, компен- щангата, системите за компенсиране на наклона и стабилизиране
контрол
и
сиране на нафункционалклон и стабино изпитване
лизиране
Компенсационно връщане на разтвор
за пръскане

Наличие, 10 s след последователно изключване на секциите една след измерване
друга, на промяна в налягането на манометъра на пръскачката ≤ 10 %
(изискването се прилага само за пръскачки с клапани на секциите,
които могат да се настроят да връщат същото количество течност в резервоара, когато се затворят, и които биха пропуснали това количество
през дюзите на секцията, когато са отворени)

Пад на наля- Наличие на пад на налягането между точката от пръскачката, където измерване
гането
се измерва налягането по време на работа, и най-отдалечения край на
всяка секция, не повече от 10 % (в случай на измерване с патернатор
е необходимо измерване само в една точка в най-отдалечения край на
щангата)

Дюзи

Еднаквост

Наличие на еднаквост, по цялата дължина на щангата, на дюзите, филтрите и противокапковите устройства по производител, тип, размер,
визуален
материал, с изключение на случаите със специално предназначение
контрол
(например крайни дюзи за гранично пръскане, лехово пръскане или
лентово пръскане)

Капене

визуален
Липса на продължаващо капене от дюзите, след изключване и 5 секунди контрол
и
след изчезването на факела
функционално изпитване

Напречно
разпределение І вариант – хоризонтален патернатор

Измерване на хоризонтален патернатор

Напречно
разпределение ІІ вариант – измерване
на
дебит

Общи изисквания
визуален
Липса на следи от износване на дюзите при измерване на дебита на контрол
пръскачки само с един изход на разтвор за пръскане и дюзи с регулируем дебит

Наличие на еднородно напречно разпределение в целия покриван обизмерване
хват, оценено на базата на коефициент на вариация ≤ 10 %
Наличие на количество на събраната във всеки улей на патернатора измерване
течност, отклоняващо се с ≤ ±20 % от средната стойност, за целия покриван обхват
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Проверка/
изпитване

При наличие на данни за номиналния дебит на дюзата
измерване
Отклонението на дебита, за всяка дюза от един и същ тип и размер,
≤±10 % от номиналния дебит, посочен от производителя на дюзата,
при дебит, по-голям или равен на 1 l/min, и при максималното работно
налягане, посочено от производителя на дюзата, или
Отклонението на дебита за всяка дюза от един и същ тип и размер не
трябва да превишава ±15 % от номиналния дебит, посочен от производителя на дюзата, при дебит, по-малък от 1 l/min, и при максималното
работно налягане, посочено от производителя на дюзата
При липса на данни за номиналния дебит на дюзата
измерване
Наличие на отклонение на дебита на всяка дюза ≤ ±5 % от средния
дебит на всички дюзи с една и съща идентификация, монтирани на
пръскачката
Разпределение на налягането
измерване
Наличие на разлика в налягането на входа на всяка секция ≤ ±10 % от
средното налягане на входовете на всички секции на щангата
Разпределение на налягането
измерване
Наличие на пад на налягането между входа и най-отдалечения край на
всяка секция ≤ 10 %, когато се пръска с дюзи с най-голям размер
Изключване

Наличие на функциониране на система за изключване на вентилатора,
функционалпри наличие на вентилатор с възможност за изключване отделно от
но изпитване
останалите задвижвани части

Регулиране

визуален
Наличие на функциониране на регулируемите въздушни дефлектори на контрол
и
вентилатора и на корпуса на вентилатора
функционално изпитване

Вентилатор

Наличие на функциониране на спусъка

Пръскащи
пистолети
и удължители

Спусък

функционално изпитване

Наличие на възможност за заключване на спусъка в затворено положе- функционалние и невъзможност за заключване в отворено положение
но изпитване
Наличие на възможност за бързо спиране и пускане на спусъка

функционално изпитване

Липса на продължително капене при спусъка в изключено положение функционал(затворен)
но изпитване
Регулиране
визуален
на
дебита Наличие на функциониране на регулиращото устройство на дебита и/ контрол
и
и ъгъла на или ъгъла на пръскане на пистолета, ако е налично
функционалпръскане
но изпитване

Приложение № 4
към чл. 6, ал. 1
ОБЕКТ И ОЦЕН ЯВА НИ/ИЗМЕРВА НИ ПОК АЗАТЕЛИ ПРИ ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРК И Н А
ОППРЗ – ПРЪСКАЧКИ ЗА ХРАСТИ И ДЪРВЕТА (ISO 16122-3)
Обект на проверката

Оценявани/измервани показатели

Проверка/
изпитване

Наличие на пълен резервоар до номиналния обем или при големи
визуален конрезервоари с вместимост над 1000 литра най-малко до половината от
трол
номиналния обем
Липса на течове от резервоара, помпата и прилежащите тръбопроводи
Течове
и Статични
визуален конпри неработеща помпа и пръскачка, паркирана на равна хоризонтална
прокапване течове
трол
повърхност
Наличие, при големи резервоари с вместимост над 1000 литра, на довизуален конпълнителна проверка на резервоара за идентифициране на пукнатини,
трол
отвори или други повреди, които биха могли да причинят теч
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Оценявани/измервани показатели

Проверка/
изпитване

Течове при работа без пръскане
Липса на течове от всяка една част, при работеща пръскачка, при максимално достижимо налягане за системата и при затворени секционни
клапани

визуален контрол и функционално изпитване

Динамични Течове при работа с пръскане
течове
Липса на течове от всяка една част на пръскачката или опръскващата
щанга, при работеща пръскачка с включено пръскане и при максималното работно налягане, посочено от производителя на пръскачката
или от производителя на дюзите, монтирани на пръскачката, ако е
по-малко

визуален контрол и функционално изпитване

Липса на директно пръскане върху самата пръскачката (например
части от пръскачката, маркучи и други), без значение от височината
Пръскане и
на щангата от терена, в рамките на обхвата на разстоянието между
прокапване
дюзите и обекта на третиране. Това изискване не се прилага, ако е
върху части
нужно за функционирането на пръскачката (например сензори) и ако
прокапването е сведено до минимум

визуален контрол и функционално изпитване

Обект на проверката

Наличие на помпа с дебит, отговарящ на оборудването

Дебит

визуален контрол

Наличие на дебит на помпата най-малко 90 % от първоначалния и номинален дебит или друг минимален дебит, посочени от производителя измерване
на пръскачката, или
визуален конПомпата трябва да има достатъчен дебит, за да е възможно пръскане,
трол и функкато същевременно се поддържа видимо разбъркване на работната
ционално изтечност съгласно проверката за хидравлично разбъркване по-долу
питване

П о м п а /
Помпи
Пулсации

функционалНаличие на пулсации, които не трябва да превишават 10 % от работно изпитване
ното налягане
и измерване

При наличие на пневматична камера, мембраната не трябва да е повредена и не трябва да има течове при работа с максимално работно
функционалВ ъ з д у ш н а налягане, посочено от производителя на пръскачката. Пневматичното
но изпитване
налягане трябва да е налягането, посочено от производителя на пръскамера
и измерване
качката, или между 30 % и 70 % от работното налягане на използваните дюзи.
Наличие на постоянно ясно видимо разбъркване при:
- пръскане с максимално работно налягане, препоръчано от производителя на пръскачката или от производителя на дюзите (което помалко);
Хидравлич- използване на най-големия по размер, монтирани на пръскачката
но
дюзи;
Разбърква- честота на въртене на помпата, препоръчана от производителя на
не
пръскачката;
- резервоар, пълен до половината от номиналния му обем
Механично

Резервоар
за разтвор
за пръскане

визуален контрол и функционално изпитване

Наличие на постоянно ясно видимо разбъркване при включена систе- визуален конма за разбъркване, както е посочено от производителя на пръскачката, трол и функи при резервоар, пълен до половината от номиналния му обем
ционално изпитване
Наличие на капак на резервоара, който е да е добре уплътнен и в визуален кондобро състояние
трол

Капак

Наличие на добро уплътняване, липса на течове и невъзможност за визуален консамоволно отваряне на капака
трол и функционално изпитване

БРОЙ 11

ДЪРЖАВЕН

Обект на проверката

ВЕСТНИК

Оценявани/измервани показатели
Липса на течове, при наличие на вентилационен отвор на капака

Отвор/и за Наличие и изправност на цедката в отвора/ите за пълнене
пълнене

С Т Р. 5 3
Проверка/
изпитване
визуален контрол и функционално изпитване
визуален контрол

Наличие, при резервоар за препарати, на защита срещу преминаване измерване
на обекти с диаметър, по-голям от 20 mm в резервоара за разтвор за
Р е з е р в о а р пръскане
за препара- Наличие, при резервоар за препарати, на функционална годност и лип- визуален конти
са на течове
трол и функционално изпитване
К о м п е н с а - Наличие на устройство за компенсиране на налягането с цел избягване визуален контор на на- на повишаване или намаляване на налягането в резервоара за работна трол
лягане
течност
Нивомер/и

Наличие на ясно забележим нивомер на течността в резервоара, видим визуален конот мястото на оператора и/или от мястото за пълнене
трол

Наличие на възможност за изпразване на резервоара, например чрез
Изпразване кран
на резервоНаличие на възможност за събиране на източвания разтвор за пръскаара
не, без да се замърсява околната среда и без риск за оператора

визуален контрол
визуален контрол

визуален конНаличие, при система за пълнене на резервоара, на устройство за
Пълнене на
трол и функпредотвратяване на връщане на вода от резервоара във водоизточника,
резервоара
ционално изнапример възвратен клапан
питване
П о ч и с т в а - Наличие, при почистващо устройство за опаковки на препарати, на визуален конщо устрой- правилното му функциониране
трол и функство за опационално изковки
на
питване
препарати
П о ч и с т в а - Наличие, в случай на устройства за почистване на резервоара, устройща система ства за външно почистване, устройства за почистване на резервоарите
за химикали и на устройства за вътрешно почистване на цялата пръскачка, на правилното им функциониране

визуален контрол и функционално изпитване

Наличие на изправна работа на всички устройства за измерване, отчи- визуален контане и/или регулиране на налягането и/или дебита
трол и функционално изпитване
Наличие на изправна работа на клапаните за включване или изключ- визуален конване на пръскането
трол и функционално изпитване

Системи за
Наличие на възможност за едновременно включване и изключване на
измерване,
Общи изис- всички дюзи
управление
квания
и
регулиране
Наличие на такова разполагане/монтиране на необходимото управление за пръскането, че то да е лесно достъпно от позицията на оператора и информацията, показвана на дисплеите, да може да се чете от
тази позиция

визуален контрол и функционално изпитване
визуален контрол и функционално изпитване

Наличие на възможност за пръскане само от едната страна чрез из- визуален конключване на другата страна
трол и функционално изпитване

С Т Р.
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БРОЙ 11
Проверка/
изпитване

Манометър Наличие на поне един цифров или аналогов манометър, разположен в визуален конясно видима позиция от мястото на оператора, отговарящ на обхвата трол
на използваното работно налягане
Наличие на разделителна способност на скалата на аналоговия мано- визуален конметър:
трол
- за работно налягане < 5 bar – най-малко на всеки 0,2 bar;
- за работно налягане между 5 bar и 20 bar – най-малко на всеки 1,0
bar;
- за работно налягане, по-голямо от 20 bar – най-малко на всеки 2,0 bar
Наличие на точност на манометъра в рамките на обхвата от налягане,
съответстващ на дюзите, монтирани на пръскачката:
измерване
±0,2 bar за работно налягане под 2 bar включително;
±10 % от реалната стойност за налягане над 2 bar
Наличие на минимален диаметър на корпуса на аналоговите маномеизмерване
три ≥ 63 mm
Наличие на минимален диаметър на корпуса на аналоговите манометри, монтирани към пръскащи пистолети и пистолети с удължители, измерване
≥ 40 mm
Други
из- Наличие, при други измерващи устройства, по-специално при деби- измерване
м е р в а щ и томери и сензори за постъпателна скорост, използвани за управление
устройства на разходната норма обем/хектар, на грешка ≤ ±5 % от отчетената
стойност по референтното средство за измерване, в рамките на обхвата
на измерващото устройство
Устройства
за регулиране на налягането

Наличие, при всички устройства за регулиране на налягането, на подизмерване
държане на постоянно налягане в рамките на ±10 % от зададеното
Наличие на възможност за връщане на налягането до ±10 % от първоначалното работно налягане в рамките на 10 s, след като пръскачката измерване
се изключи и включи отново
Наличие на такова разполагане на тръбите и маркучите, че да няма визуален коностри огъвания, корозия и протриване в местата на контакт със съсед- трол и функни повърхности
ционално изпитване

Тръби и
маркучи

Наличие на изправни тръби и маркучи без прекалено износване на визуален конповърхнините, срязвания или пукнатини
трол
Наличие най-малко на един филтър на нагнетателната страна на помвизуален конпата (без да се отчитат филтрите на дюзите), а при бутално-мембрантрол
Наличие на ните помпи и един филтър на смукателната страна
филтър
Наличие на добро състояние на филтъра/филтрите и съответствие на визуален конразмера на отворите на мрежата на филтърните елементи с инструк- трол
циите на производителя на монтираните дюзи
Филтри

Наличие на изолиращо устройство с възможност, при пълен до номи- функционалИзолиращо
налния обем резервоар, да се почистят филтрите, без теч на разтвор за но изпитване
устройство
пръскане, освен на този в корпуса на филтъра и всмукателните части
Сменяемост
визуален конна филтри- Наличие на възможност за смяна на филтриращите елементи в съот- трол и функращите еле- ветствие с инструкциите на производителя на пръскачката
ционално измент
питване

Дюзи

Наличие на симетрично разположение на дюзите отляво и отдясно на
пръскачката (в т.ч. типа, размера, материала и производителя на дюзиСиметричвизуален конте), с изключение на тези със специално предназначение (например за
ност
трол
едностранно пръскане, за компенсиране на асиметричното въздушно
разпределение и други)
Капене

визуален конЛипса на продължаващо капене от дюзите след изключване и 5 секун- трол и функди след изчезването на факела
ционално изпитване
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С Т Р. 5 5
Проверка/
изпитване

визуален конНаличие на изправно функциониране при наличие на система за из- трол и функключване на всяка дюза
ционално изпитване
Изключване
визуален конНаличие на изправно функциониране при наличие на система за из- трол и функключване на всяка глава с дюзи
ционално изпитване
Регулиране

Наличие на възможност за регулиране на положението на дюзите по визуален консиметричен и възпроизводим начин
трол и функционално изпитване

Общи изис- Наличие на пад на налягането между точката за измерване от пръс- измерване
квания
качката и налягането, измерено при най-отдалечената от захранващата
точка дюза, ≤ 15 % от налягането, отчетено по манометъра (изискването не се отнася за пад на налягането при пръскащи пистолети с
удължител, по-дълъг от 5 метра)
Компенсационно
връщане на
разтвор за
пръскане

Липса на колебание на показанието на манометъра на пръскачката, измерване
10 s след изключване на всяка от секциите една след друга, ≤10 % (изискването се прилага само при пръскачки със специфични устройства
за връщане на работен разтвор в резервоара)
Хомогенност на изпръскваната струя/факел
Наличие при изключен вентилатор, при хидравлични дюзи или при
включен вентилатор, при друг тип дюзи (например пневматични
дюзи), на изпръсквана от всяка дюза хомогенна струя/факел (например правилна форма и еднородност на струята/факела)

визуален контрол и функционално изпитване

Общи изисквания
визуален конЛипса на следи от износване на дюзите при измерване на дебита на трол
пръскачки само с един изход на разтвор за пръскане и дюзи с регулируем дебит
Пад на налягането

При наличие на данни за номиналния дебит на дюзата
Отклонението на дебита, за всяка дюза от един и същ тип и размер,
≤ ±15 % от посочения от производителя на дюзата номинален дебит, измерване
при максимално работно налягане
Разпределе- При липса на данни за номиналния дебит на дюзата
Наличие на отклонение на дебита на всяка дюза ≤ ±5 % от средния
ние
дебит на всички дюзи от един и същ тип и размер, монтирани на
пръскачката (в случай на само две дюзи от един и същ тип и размер,
измерване
не се сравнява със средната стойност, а се приема отклонението между
двете дюзи) (при пръскачки само с един изход на работна течност или
с дюзи с регулируем дебит, дебитът трябва да се измерва, но не може
да се даде заключение за износване)
Разпределение на налягането при измерване на дебит на дюза
Наличие на разлика в налягането на входа на всяка секция ≤ ±10 %
от средното налягане от наляганията, измерени на входа на всяка от
измерване
секциите
Наличие на пад на налягането между входа и най-отдалечения край
на всяка секция, ≤ 10 %, когато се пръска с дюзи с най-голям размер
Вертикално разпределение – по избор на собственика/оператора
Методът за изпитване и спецификациите на вертикален патернатор са
в процес на разработка

Вентилатор

Наличие на функциониране на система за изключване на вентилатора
Изключвафункционалпри наличие на вентилатор с възможност за изключване отделно от
не
но изпитване
останалите задвижвани части
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Обект на проверката

Регулиране

ВЕСТНИК

Спусък

Проверка/
изпитване

Оценявани/измервани показатели

визуален конНаличие на функциониране на регулируемите въздушни дефлектори на трол и функвентилатора и на корпуса на вентилатора
ционално изпитване
Наличие на функциониране на спусъка

Пръскащи
пистолети
и удължители

БРОЙ 11

функционално изпитване

Наличие на възможност за заключване на спусъка в затворено поло- функционалжение и невъзможност за заключване в отворено положение
но изпитване
Наличие на възможност за бързо спиране и пускане на спусъка

функционално изпитване

Липса на капене при спусък в изключено положение (затворен)

функционално изпитване

Регулиране
визуален конна
дебита Наличие на функциониране на регулиращото устройство на дебита и/ трол и функи ъгъла на или ъгъла на пръскане на пистолета, ако е налично
ционално изпръскане
питване

Приложение № 5
към чл. 6, ал. 1
ОБЕКТ И ОЦЕНЯВАНИ/ИЗМЕРВАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ НА
ОППРЗ – СТАЦИОНАРНИ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПОДВИЖНИ ПРЪСКАЧКИ (ISO 16122-4)
Обект на проверката

Оценявани/измервани показатели

Проверка/
изпитване

Наличие на пълен резервоар до номиналния обем или при големи резер- в и з у а л е н
воари най-малко до половината от номиналния обем
контрол
Липса на течове от резервоара, помпата и прилежащите тръби, при невизуален
С т а т и ч н и работеща помпа и пръскачка (частично подвижна), паркирана на равна
контрол
течове
хоризонтална повърхност
Наличие, при големи резервоари, на допълнителна проверка на резервовизуален
ара за идентифициране на пукнатини, отвори или други повреди, които
контрол
биха могли да причинят теч
визуален
Течове при работа без пръскане
контрол и
Липса на течове от всяка една част, при работеща пръскачка, при макфункциосимално достижимо налягане за системата и при затворени секционни
Течове и
нално
изклапани
прокапване Д и н а м и ч питване
ни течове Течове при работа с пръскане
визуален
Липса на течове от всяка една част на пръскачката, при работеща пръс- контрол и
качка с включено пръскане и при максималното работно налягане, посо- ф у н к ц и о чено от производителя на пръскачката или от производителя на дюзите, нално
измонтирани на пръскачката, ако е по-малко
питване
Пръскане
и прокапване върху
части

Помпа/помДебит
пи

Наличие, без значение от височината на щангата от обекта на пръскане
в рамките на обхвата на разстоянието между дюзите и повърхността на
обекта на третиране, на липса на директно пръскане върху самата пръскачка (например части от пръскачката, маркучи и други). Това изискване
не се прилага, ако е нужно за функционирането на пръскачката (например сензори) и ако капенето е сведено до минимум

визуален
контрол и
функционално
изпитване

Наличие на помпа с дебит, отговарящ на оборудването

визуален
контрол

Наличие, само при пръскачки, проектирани съгласно ISO 16119-4, на
дебит за разбъркване, равен на стойността, посочена в инструкцията за измерване
експлоатация
Наличие на дебит на помпата най-малко 90 % от първоначалния и номинален дебит или друг минимален дебит, посочен от производителя на измерване
пръскачката
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Наличие, при пръскачки без адаптер за измерване, на достатъчен дебит,
за да е възможно пръскане, като същевременно се поддържа видимо
измерване
разбъркване на работната течност, съгласно проверката за хидравлично
разбъркване по-долу

Пулсации

Пулсациите не трябва да превишават 10 % от работното налягане

При наличие на пневматична камера, мембраната не трябва да е повредена и не трябва да има течове при работа с максималното работно
В ъ з д у ш н а налягане, посочено от производителя на пръскачката. Пневматичното
камера
налягане трябва да е налягането, посочено от производителя на пръскачката, или между 30 % и 70 % от работното налягане на използваните
дюзи

Хидрав
лично
Разбъркване

Наличие на постоянно ясно видимо разбъркване при:
- пръскане с максимално работно налягане, препоръчано от производителя на пръскачката или от производителя на дюзите (което е по-малко);
- използване на най-големия по размер, монтирани на пръскачката,
дюзи;
- честота на въртене на помпата, препоръчана от производителя на пръскачката;
- резервоар, пълен до половината от номиналния му обем

визуален
контрол,
функционално
изпитване
и
измерване
функционално
изпитване
и
измерване
визуален
контрол и
функционално
изпитване

Наличие на постоянно ясно видимо разбъркване при включена система в и з у а л е н
за разбъркване, както е посочено от производителя на пръскачката, и контрол и
функциоМеханично при резервоар, пълен до половината от номиналния му обем
нално
изпитване
Наличие на капак на резервоара, който да е добре уплътнен и в добро в и з у а л е н
състояние
контрол

Капак

Наличие, освен при стационарни пръскачки, на добро уплътняване, лип- в и з у а л е н
са на течове и невъзможност за самоволно отваряне на капака
контрол и
функционално
изпитване
Липса на течове, при наличие на вентилационен отвор на капака

визуален
контрол и
функционално
изпитване

Резервоар
за разтвор Отвор/и за Наличие и изправност, при частично подвижни пръскачки, на цедката в в и з у а л е н
за пръскане пълнене
отвора/ите за пълнене
контрол
Наличие, при резервоар за препарати, на защита срещу преминаване измерване
на обекти с диаметър, по-голям от 20 mm, в резервоара за разтвор за
пръскане

Резервоар
за препа- Наличие, при резервоар за препарати, на функционална годност и липса в и з у а л е н
на течове
контрол и
рати
функционално
изпитване
Компенса- Наличие на устройство за компенсиране на налягането с цел избягване в и з у а л е н
тор на на- на повишаване или намаляване на налягането в резервоара за работна контрол
лягане
течност
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Наличие на ясно забележим нивомер на течността в резервоара, видим в и з у а л е н
от мястото за пълнене
контрол

Наличие на възможност за изпразване на резервоара, например чрез
Изпразва- кран
не на реНаличие на възможност за събиране на източвания разтвор за пръскане,
зервоара
без да се замърсява околната среда и без риск за оператора

визуален
контрол
визуален
контрол

визуален
П ъ л н е н е Наличие, при система за пълнене на резервоара, на устройство за пре- контрол и
на резерво- дотвратяване на връщане на вода от резервоара във водоизточника, на- ф у н к ц и о ара
пример възвратен клапан
нално
изпитване
Почиства- Наличие, при почистващо устройство за опаковки на препарати, на пра- в и з у а л е н
що устрой- вилното му функциониране
контрол и
ство
за
функциоопаковки
нално
изна препапитване
рати
Почиства- Наличие, в случай на устройства за почистване на резервоара, устройща система ства за външно почистване, устройства за почистване на резервоарите
за препарати и на устройства за вътрешно почистване на цялата пръскачка, на правилното им функциониране

визуален
контрол и
функционално
изпитване

Наличие на изправна работа на всички устройства за измерване, отчита- в и з у а л е н
не и/или регулиране на налягането и/или дебита
контрол и
функционално
изпитване
Наличие на изправна работа на клапаните за включване или изключване в и з у а л е н
на пръскането
контрол и
функционално
изпитване
Наличие на възможност за едновременно включването и изключването в и з у а л е н
на всички дюзи
контрол и
Общи
функциоизисквания
нално
изпитване
Системи за
измерване,
управление
и регулиране

Наличие на такова разполагане/монтиране на необходимото управление
за пръскането, че то да е лесно достъпно от позицията на оператора
и информацията, показвана на дисплеите, да може да се чете от тази
позиция

визуален
контрол и
функционално
изпитване

Наличие, при използване на щанга, на възможност за включване и из- в и з у а л е н
ключване на отделните секции на щангата
контрол и
функционално
изпитване
М а н о м е - Наличие на манометър, поставен на резервоара/помпата
тър

визуален
контрол

Наличие, освен при пръскащи пистолети и удължители, проектирани в и з у а л е н
преди публикуването на ISO 16119-4, на допълнителен манометър, мон- контрол
тиран на опръскващото устройство
Наличие на монтиране на манометрите в позиция, в която са ясно ви- в и з у а л е н
дими
контрол
Наличие на обхват, отговарящ на използваното работно налягане

визуален
контрол
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Наличие на минимален диаметър на корпуса на аналоговите манометри ≥ 63 mm, освен манометрите, монтирани на пръскащи пистолети и
измерване
удължители, които трябва да са с минимален диаметър на корпуса на
аналоговите манометри ≥ 40 mm
Наличие на
метър:
- за работно
- за работно
- за работно

разделителна способност на скалата на аналоговия мано- в и з у а л е н
контрол
налягане < 5 bar – най-малко на всеки 0,2 bar;
налягане между 5 bar и 20 bar – най-малко на всеки 1,0 bar;
налягане, по-голямо от 20 bar – най-малко на всеки 2,0 bar.

Наличие на точност на манометъра в рамките на обхвата от налягане,
съответстващ на дюзите, монтирани на пръскачката:
измерване
±0,2 bar за работно налягане под 2 bar включително;
±10 % от реалната стойност за налягане над 2 bar
Други из- Наличие при други измервателни устройства, различни от манометри, измерване
м е р в а щ и по-специално при дебитомери и сензори, за постъпателна скорост, изустройства ползвани за управление на разходната норма обем/хектар, на грешка ≤
±5 % от отчетената стойност по референтното средство за измерване, в
рамките на обхвата на измерващото устройство
Устройства
за регулиране на налягането

Наличие, при всички устройства за регулиране на налягането, на поддъризмерване
жане на постоянно налягане в рамките на ±10 % от зададеното
Наличие на възможност за връщане на налягането до ±10 % от първоначалното работно налягане в рамките на 10 s, след като пръскачката се измерване
изключи и включи отново
Липса на течове

визуален
контрол

Д и р е к т н о Липса на обратен теч както по пътя на препарата, така и на входа на в и з у а л е н
контрол
впръсква- водата в дозиращата система
щи систевизуален
Наличие на смесителна камера на изхода
ми
контрол
Наличие на отклонение на нормата на впръскване на препарата от задаизмерване
дената на дозиращата система ≤±10 %

Тръби и
маркучи

Наличие на такова разполагане на тръбите и маркучите, че да няма в и з у а л е н
остри огъвания, корозия и протриване в местата на контакт със съседни контрол и
повърхности
функционално
изпитване
Наличие на изправни тръби и маркучи без прекалено износване на по- в и з у а л е н
върхнините, срязвания или пукнатини
контрол
Наличие най-малко на един филтър на нагнетателната страна на помпата, колкото може по-близко до опръскващата система или на резервоара, в и з у а л е н
когато опръскващата система е пистолет или удължител (без да се отчи- контрол
тат филтрите на дюзите)

Наличие
Наличие при бутално-мембранни помпи и стационарни пръскачки на в и з у а л е н
на филтър
един филтър на смукателната страна
контрол

Филтри

Наличие на добро състояние на филтъра/филтрите и съответствие на в и з у а л е н
размера на отворите на мрежата на филтърните елементи с инструкции- контрол
те на производителя на монтираните дюзи
Наличие на изолиращо устройство с възможност, при пълен до номи- ф у н к ц и о Изолиращо
изналния обем резервоар, да се почистят филтрите, без теч на разтвор за нално
устройство
питване
пръскане, освен на този в корпуса на филтъра и всмукателните части
Сменяевизуален
мост
на
контрол и
Наличие на възможност за смяна на филтриращите елементи в съответфилтрирафункциоствие с инструкциите на производителя на пръскачката
щите еленално
изменти
питване
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Липса на продължаващо капене от дюзите след изключване и 5 секунди в и з у а л е н
след изчезването на факела
контрол

Наличие на устойчивост на щангата във всички посоки, т.е. липса на
У с т о й ч и - прекомерни движения, причинени от износване и/или постоянна дефорв о с т / п о д - мация
Х о р и з о н - равняване
тална раз- (не и при Наличие, при измерване в стационарно положение и хоризонтална щанпръскваща ръчно дър- га върху равна хоризонтална повърхност, на разлика в разстоянието межщанга
жани или ду долния край на дюзите и повърхността на терена не повече от ± 10
пренасяни cm, или ± 0,5 % от работната широчина, което е по-голямо
щанги)
Липса на възможност за огъване на щангата в хоризонталната равнина:

визуален
контрол и
функционално
изпитване
визуален
контрол и
измерване

визуален
максималното огъване d от средата на щангата до крайната дюза на контрол и
щангата не трябва да превишава ± 5 % от широчината на цялата щанга измерване

Еднаквост

Наличие, по цялата дължина на щангата, на еднаквост на дюзите, филтрите и противокапковите устройства по производител, тип, размер и
визуален
материал, с изключение на случаите със специално предназначение (наконтрол
пример крайни дюзи за гранично пръскане, лехово пръскане или лентово пръскане)
Наличие на еднакво разстоянието между дюзите по дължина на щанга- измерване
та – в рамките на ± 5 % от номиналното разстояние
Наличие на еднакво насочване на дюзите по дължина на щангата в рамизмерване
ките на 10° отклонение от вертикалата

Разстояние/насочване на
дюзите

Наличие, в случай на дюзи за специално приложение (например за гранично пръскане), на насочване и разстояние между тях, съответстващо измерване
на спецификацията на производителя
Наличие на конструкция, която не позволява непреднамерено да се про- в и з у а л е н
меня позицията на дюзите в работно положение (например при сгъване/ контрол и
разгъване на щангата)
функционално
изпитване

Дюзи при Регулиране Наличие, ако е предвидено, на функциониране на устройствата за регу- в и з у а л е н
х о р и з о н - по височи- лиране на височината
контрол и
тална раз- на
функциопръскваща
нално
изщанга
питване
Демпфери- Наличие, когато са предвидени, на функциониране на устройствата, гася- в и з у а л е н
ране
щи непреднамерените движения на щангата (например добре работещи контрол и
неповредени пружини, газови демпфери или гумени буфери)
функционално
изпитване
Компенсационно
връщане
на разтвор
за пръскане

Наличие, на 10 s след последователно изключване на секциите една след измерване
друга, на промяна в налягането, измерено на манометъра на пръскачката или на входа на всяка от останалите секции на щангата ≤ 10 %
(изискването се прилага само за пръскачки с клапани на секциите, които
могат да се настроят да връщат същото количество течност в резервоара,
когато се затворят, и които биха пропуснали това количество през дюзите на секцията, когато са отворени)

Пад на на- Наличие на пад на налягането между точката от пръскачката, където измерване
лягането
се измерва налягането по време на работа, и най-отдалечения край на
всяка секция не повече от 10 % (в случай на измерване с патернатор
е необходимо измерване само в една точка в най-отдалечения край на
щангата)
Вертикална
Наличие, по лявата и дясната страна на щангата, на симетричност на
разпръсквадюзите, по производител, тип, размер и материал, с изключение на
Симетричвизуален
ща щанга
случаите със специално предназначение (например пръскане от едната
ност
контрол
страна, поставяне на дюзи, компенсиращи асиметрията на въздушното
разпределение, и др.)
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Изключва- Наличие, в случай че е предвидена, на функциониране на системата за в и з у а л е н
не
изключване на всяка дюза
контрол и
функционално
изпитване
Наличие, в случай на глава с няколко дюзи, на прилагане на горното в и з у а л е н
изискване към всяка от дюзите на главата
контрол и
функционално
изпитване
Регулиране Наличие на възможност за регулиране на позициите на дюзите по симе- в и з у а л е н
тричен и възпроизводим начин
контрол и
функционално
изпитване
Пад на на- Наличие на пад на налягането между точката от пръскачката, където измерване
лягането
се измерва налягането по време на работа, и дюзата, която е най-отдалечена от точката на захранване на линията на пръскане, не повече от
15 % от налягането на манометъра в точката от пръскачката, където се
измерва налягането по време на работа
Наличие на функциониране на спусъка

Спусък
Пръскащи
пистолети и
удължители

функционално
изпитване

функциоНаличие на възможност за заключване на спусъка в затворено положенално
изние и невъзможност за заключване в отворено положение
питване
Наличие на възможност за бързо спиране и пускане на спусъка

функционално
изпитване

функциоЛипса на продължаващо капене при спусъка в изключено положение
нално
из(затворен)
питване
визуален
Регулиране
контрол и
на дебита Наличие на функциониране на регулиращото устройство на дебита и/
функциои ъгъла на или ъгъла на пръскане на пистолета, ако е налично
нално
изпръскане
питване
Наличие на функциониране на система за изключване на вентилатора ф у н к ц и о Изключвапри наличие на вентилатор с възможност за изключване отделно от ос- нално
изне
таналите задвижвани части
питване

Вентилатор

визуален
контрол и
Наличие на функциониране на регулируемите въздушни дефлектори на
Регулиране
функциовентилатора и на корпуса на вентилатора
нално
изпитване

визуален
Еднаквост Наличие, при изключен вентилатор при хидравлични дюзи и включен контрол и
на струята/ при друг тип дюзи (например пневматични дюзи), на еднаква струя/ ф у н к ц и о факела
факел от всяка дюза (еднаква форма и хомогенност)
нално
изРазпределепитване
ние
И з в е с т е н Отклонението на дебита за всяка дюза от един и същ тип и размер не
номинален трябва да превишава ±15 % от номиналния дебит, посочен от произизмерване
дебит
на водителя на дюзата, при максималното работно налягане, посочено от
дюзата
производителя на дюзата
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Проверка/
изпитване

Оценявани/измервани показатели

Наличие на отклонение на дебита на всяка дюза ≤ ±5 % от средния
дебит на всички дюзи от един и същ тип и размер, монтирани на пръсНеизвестен
качката (в случай само на две дюзи от един и същ тип и размер не се
номинален
сравнява със средната стойност, а се приема отклонението между двете измерване
дебит
на
дюзи) (при пръскачки само с един изход на разтвора за пръскане или с
дюзата
дюзи с регулируем дебит дебитът трябва да се измерва, но не може да се
даде заключение за износване)
Наличие на еднородно напречно разпределение в целия покриван обхват,
измерване
оценено на базата на коефициент на вариация ≤ 10 %
Измерване
на патернатор (незадължително)

Наличие на количество на събраната във всеки улей на патернатора
течност, отклоняващо се с ≤ ±20 % от средната стойност за целия по- измерване
криван обхват
Наличие на разлика в налягането на входа на всяка секция ≤ ±10 % от измерване
средното налягане на входовете на всички секции на щангата
Пад на налягането между входа и най-отдалечения край на всяка секция измерване
≤ 10 %, когато се пръска с дюзи с най-голям размер

Информация за вертикалното
разпределение (незадължителна)

При пръскачки с вертикална щанга или подобни, с оглед да се предостави допълнителна информация на оператора/собственика, може да се
проведе измерване на вертикалното разпределение чрез патернатор или
чрез други средства за визуализация

визуален
контрол и
Задвижва- Наличие на функционално годна и в добро състояние задвижваща сисфункциоща система тема (задвижващи колела/ролки, мотор, батерии и други)
нално
изАвтономни
питване
опръскващи системи Роботи за
скорост на Наличие на отклонение на скоростта на придвижване от декларираната
измерване
п р и д в и ж - от производителя не по-голямо от ± 10 %
ване
Почистващо оборудване

-

визуален
контрол и
Наличие на функциониране на почистващото оборудване, в случай че е
функционалично
нално
изпитване

Приложение № 6
към чл. 6, ал. 1
ОБЕКТ И ОЦЕН ЯВА НИ/ИЗМЕРВА НИ ПОК АЗАТЕЛИ ПРИ ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРК И Н А
ОППРЗ – ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА СЕМЕНА, АПЛИКАТОРИ НА ГРАНУЛИ, АЕРОЗОЛНИ АПАРАТИ И ПРЪСКАЧКИ, ПРИКРЕПЕНИ КЪМ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО
ИЛИ ВЛАК (ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ, 2009/128/ЕО)
Обект на
проверката

Оценявани/измервани показатели

Проверка/изпитване

ОППРЗ

ОППРЗ трябва да функционира надеждно и да бъде използвано правилно и визуален контрол
по предназначение, като се гарантира правилното дозиране и разпределение и
функционално
на ПРЗ
изпитване

ОППРЗ

Оборудването трябва да бъде в състояние, позволяващо цялостното му на- визуален контрол
пълване и изпразване по безопасен и лесен начин, като се предотвратява и
функционално
изтичането на ПРЗ или техните разтвори
изпитване

ОППРЗ
Оборудването трябва да позволява лесно и цялостно почистване

визуален контрол
и
функционално
изпитване

БРОЙ 11
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Проверка/изпитване

ОППРЗ

визуален контрол
Оборудването трябва да гарантира безопасно изпълнение на операциите и
и
функционално
да може да бъде управлявано и незабавно спирано от мястото на оператора
изпитване

ОППРЗ

визуален контрол
Настройките, когато е необходимо, трябва да бъдат прости, прецизни и да
и
функционално
могат да бъдат възпроизведени
изпитване

Задвижващи Защитните прегради на карданните валове и на трансмисионните валове трябвизуален контрол
части
ва да са монтирани и в добро състояние, а защитните прегради и всички двии
функционално
жещи се или въртящи се части на трансмисията трябва да работят изправно
изпитване
с цел осигуряване на сигурността на оператора
Помпа

Характеристиките на помпата трябва да съответстват на потребностите на
визуален контрол
оборудването, а помпата трябва да функционира правилно с цел осигуряване
и
функционално
на стабилен и надежден темп на прилагане. От помпата не трябва да има
изпитване
изтичане

Разбъркване Устройствата за разбъркване трябва да осигуряват правилна рециркулация с визуален контрол
цел постигане на равномерна концентрация на препарата в целия обем на и
функционално
разтвора
изпитване
Резервоар

Резервоарите, включително нивомерът за съдържанието на резервоара, устройствата за пълнене, цедките и филтрите, системите за източване и за измивизуален контрол
ване и устройствата за разбъркване трябва да функционират по начин, който
и
функционално
свежда до минимум възможностите за случайно разливане, за неравномерно
изпитване
разпределение на концентрацията, за излагане на оператора на въздействие и
за получаване на остатъчни количества

Система за
измерване,
контрол
и
регулиране

Всички устройства за измерване, включване и изключване, за настройка на
налягането и/или на дебита трябва да са с проверена точност, да функционират надеждно и не трябва да има изтичане. Настройването на налягането
визуален контрол
и функционирането на устройствата за настройка на налягането трябва да се
и
функционално
извършва лесно по време на прилагането на ПРЗ. Устройствата за настройка
изпитване
на налягането трябва да поддържат постоянно работно налягане при постоянна честота на въртене на помпата, за да се гарантира равномерно дозиране
на прилагането на ПРЗ

Тръби и мар- Тръбите и маркучите трябва да са в добро състояние, за да се предотвратят
визуален контрол
кучи
смущения в потока на течността или случайно разливане при повреда. От
и
функционално
тръбите или маркучите не трябва да има изтичане, когато работят при макизпитване
симално възможното за системата налягане
Филтри

С цел предотвратяване на завихряне и неравномерно разпръскване филтрите
визуален контрол
трябва да са в добро състояние, а размерът на мрежите на филтрите – да оти
функционално
говаря на размера на монтираните дюзи. Когато има такива, индикаторните
изпитване
системи за запушване на филтрите трябва да функционират правилно

Щанга
на Щанга на пръскачката (за оборудване за разпръскване на пестициди чрез
пръскачката щанги с хоризонтално положение, разположени в близост до обработваните
растения или материали). Щангата на пръскачката трябва да е в добро състоизмерване
яние и да е стабилна във всички посоки. Системите за закрепване и настройка и устройствата за намаляване на нежелани движения и за балансиране на
наклони трябва да функционират правилно
Дюзи

Дюзите трябва да функционират правилно, за да се контролира капенето,
визуален контрол
когато пръскането бъде преустановено. С цел да се гарантира равномерно
и
функционално
разпръскване дебитът на всяка отделна дюза не може да се отклонява значиизпитване
телно от данните в предоставените от производителя таблици за дебит

Разпределе- Напречното или вертикалното (в случай на прилагане при вертикални кулние
тури) разпределение на сместа за пръскане и разпределението в посоката на измерване
движение трябва да са равномерни, когато е приложимо
Вентилатор

Вентилаторът (при съоръжения, разпръскващи ПРЗ с помощта на въздух) визуален контрол
трябва да е в добро състояние и да гарантира стабилна и надеждна въздушна и
функционално
струя
изпитване
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Приложение № 7
към чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Удостоверение за техническа изправност
№……………………….. (идентичен с номера на знака)
Техническата изправност на ОППРЗ позволява допускането му за работа
Вид ОППРЗ:
Марка и модел:
Регистрационен №:
Идентификационен №:
Комплектация съгласно Протокол №……………………..
Подлежи на следваща проверка на:..........................
Дата на проверката:
Екип: 1........................
2...........................
име, фамилия, подпис и печат
форма – правоъгълна, размери – 85 х 55 mm
цвят на фона – бял
цвят на разделителните линии – черни контурни и разделителни линии и текст
материал – картон
ЗНАК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
I
2026
II
2025
III
2024
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
IV
2023
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
V
2022
VI
2021
№ на знака
VII
2020
VIII
2019
IX
2018
ОБОРУДВАНЕТО СЪОТВЕТСТВА НА ИЗИСКВАНИЯТА
X
2017
важи до перфорираната година, месец и ден
XI
2016
XII
2015
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 форма – правоъгълна, размери – 140 х 100 mm
цвят – жълт фон за първия инспекционен период от 5 г., светлозелен фон за втория инспекционен
период от 3 г.
черни контурни и разделителни линии и текст
материал – самозалепващо се пластмасово фолио с висока трайност и устойчивост на UV лъчи,
изтриване и третиране с разтвори на пестициди

Приложение № 8
към чл. 11, ал. 1, т. 1

Списък на специалностите, необходими за назначаване на технически специалисти
за извършване на периодични проверки на ОППРЗ
А. Висше образование с образователна степен магистър или бакалавър
1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобилен транспорт, трактори и кари
3. Автомобилна техника
4. Автомобилен транспорт
5. Селскостопански машини
6. Транспортна техника и технологии
7. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
8. Технология и управление на транспорта
Б. Висше образование с образователна степен специалист
1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобили

БРОЙ 11
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3. Механизация на селското стопанство
4. Технология и организация на автотранспортна техника
5. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
В. Средно техническо образование
1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобили и кари
3. Автомобилна електротехника
4. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
5. Механизация на селското стопанство
Г. Завършили ВВУ
С придобити граждански специалности, идентични на тези от буква „А“
Д. Средно специално образование
1. Монтьор на автомобили и водач на МПС, категория „С“ или „В“
2. Монтьор на кари и водач на МПС, категория „Т“ или „С“
3. Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС категория „Т“ или „С“, или „В“

Технически средства
ВИД НА УРЕДА
Дебитомер за измерване дебита на помпата с прозрачна част
Дебитомери за измерване дебита на дюзите
Манометър с диаметър > 100 mm, едно
деление 0,1 bar
Манометър с диаметър > 100 mm, едно
деление 0,1 bar
Манометър с диаметър > 100 mm, едно
деление 0,1 bar
Манометър с диаметър > 100 mm, едно
деление 0,2 bar
Манометър с диаметър > 100 mm, едно
деление 0,25 bar
Манометър с диаметър > 100 mm, едно
деление 1,0 bar
Манометър с диаметър > 100 mm, едно
деление 1,0 bar
Манометър с диаметър > 100 mm, едно
деление 1,0 bar
Патернатор, хоризонтален за щангови
пръскачки с улеи с широчина 100±2,5
mm (±1 mm при стъпков патернатор) и
дълбочина > 80 mm с дължина > 1,5 m
Манометър за въздух
Термометър
Влагомер
Везна лабораторна
Мензури 2 l, градуиране 20 ml – броя 30
Мензури 500 ml, градуиране 10 ml – броя 5
Шублер
Ролетка
Честотомер
Секундомер
Наклономер
Отвес
Подвижна лампа или ръчно фенерче
Фотоапарат дигитален
918

Приложение № 9
към чл. 18, ал. 2, т. 1

КЛАС НА ТОЧНОСТ
≤ ±2 % при дебит ≥ 100 l/min и
≤ 2 l/min при дебит < 100 l/min
≤ ±2,5 % или 2,5х10-2 l/min, което
е по-голямо
1,6

ОБХВАТ
дебит от 100 до 900 l/min,
налягане от 1,0 до 6,0 МРа
за единично измерване и/или
на няколко едновременно
до 6 bar

1,0

до 10 bar

0,6

до 16 bar

1,6

до 16 bar

1,0

до 25 bar

2,5

до 40 bar

1,6

до 60 bar

1,0

до 100 bar

≤10 ml или ≤2 % от изм. стойност
Стъпково преминаване ± 20 mm
Дебит във всеки улей ± 4 % при
дебит 300 ml/min
5 kРа
0,1 °
0,1 %
0,05 g
± 20 ml
0,5 %
0,05 mm
± 1mm
± 10 min-1
± 0,01 s
± 1°
-

≥ 1,5 m

до 300 kРа
0 – 50 °C
30 – 90 %
750 g
2 l
0,5 l
200 mm
5 m
5000 min-1
30 min
± 90°
-
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и
реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите
и за специфични условия на труд на цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
(обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 98
от 2010 г., бр. 49 от 2011 г.; изм., бр. 82 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2012 г.; изм., бр. 80
от 2012 г.; изм. и доп., бр. 10 и 56 от 2014 г.;
доп., бр. 86 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3 ал. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 9а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като след
думата „условия“ се добавя „на територията
на страната“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Алинея 1 се отнася и за военнослужещи
и цивилни служители, на които местослуженето/местоработата се намират на учебните
полигони, където се провеждат ученията, ако
същите са включени в заповедта за учението.“
§ 3. В чл. 12, т. 3 думите „водачите на санитарни автомобили“ се заменят с „шофьорите
на линейки“.
§ 4. В чл. 12а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „и водачите на санитарни автомобили, обслужващи звената
за спешна медицинска помощ“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1 не се изплаща за времето:
1. през което не се извършва операционна,
реанимационна и анестезиологична работа;
2. на превеждане на работа в друг сектор
или в друго здравно заведение, където не се
извършва операционна, анестезиологична или
реанимационна работа.“
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „медицинска специалност“ се добавя „както и на медицинските
сестри с придобита специалност по анестезиология и интензивни грижи, операционна
и превързочна техника,“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „на сержанти“ се заменят с „на офицерски кандидати и сержанти“.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
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„1. командир, заместник-командир, началник на щаба на гвардейски батальон – офицер;“
б) точка 10 се отменя.
§ 7. В чл. 16, ал. 6 накрая се добавя изречението „В случай че парашутистът не е успял
да изпълни минимум 80 % от годишния си
летателен план за предходната година поради
медицинска забрана в резултат на възникнали
инциденти, свързани с неговото здраве (по
обективни причини, независещи от неговата
воля), същият започва да получава допълнителното възнаграждение, след като изпълни
минимум 80 % от летателния си план за
текущата година.“
§ 8. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) На сержантите – кадети от летателния състав, обучавани в сержантски колеж в
страната или в чужбина, се изплаща допълнително възнаграждение в размер 100 на сто
за времето на обучението им в колежа, при
условие че са изпълнили утвърдената им за
предходната година летателна програма.“
§ 9. В чл. 18, ал. 2 накрая след думите
„министъра на отбраната“ се добавят запетая
и изразът „като новоназначеният летателен
състав се обявява от датата на назначаването“.
§ 10. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 4“ се заменят
с „ал. 6“.
2. В ал. 5 след думите „Военноморските
сили“ се добавя „и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
§ 11. В чл. 30, ал. 2 накрая след думите
„Военноморските сили“ се добавя „и на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“.
§ 12. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „На военнослужещите“ се добавя „по основни длъжностни
разписания и на взетите в специални щатове
на министъра на отбраната“.
2. В ал. 2 думите „както и за времето на
престояване в разпореждане по специални
щатове на министъра на отбраната № А-916,
А-918 и А-101“ се заличават.
§ 13. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) На военнослужещите, участващи в операции и мисии извън територията
на страната, се изплаща допълнително възнаграждение за изпълнение на военната служба
в зона на непосредствен риск в размер 50 на
сто от основното месечно възнаграждение.
(2) На военнослужещите и цивилните служители, командировани за изпълнение на служебни задачи при българските контингенти,
участващи в операции и мисии извън територията на страната, се изплаща допълнително
възнаграждение за изпълнение на военната
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служба/за работа в зона на непосредствен
риск в размер 50 на сто от основното месечно
възнаграждение/основната месечна заплата.
(3) Размерът на допълнителното възнаграждение по ал. 1 и 2 се определя, като месечният
му размер по ал. 1 и 2 се раздели на броя на
календарните дни в месеца и получената сума
се умножи по броя на дните на фактическото
пребиваване в зоната на непосредствен риск.“
§ 14. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 8:
„8. „Парашутист-водолаз“ е специалист по
разузнаване и специални операции, назначен
на длъжност по длъжностните разписания на
военните формирования на Военноморските
сили, в основните функционални задължения
на който е записано да изпълнява парашутни
скокове и водолазни спускания. Списъкът на
тези длъжности се утвърждава ежегодно от
командира на Военноморските сили.“
Заключителна разпоредба
§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
895

МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 2
от 29 януари 2016 г.

за условията и реда за сертифициране на
„балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА
център“, „уелнес център“ и „таласотерапевтичен център“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за сертифициране на
самостоятелните и прилежащите към места
за настаняване в курортна и градска среда
балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес
и таласотерапевтични центрове;
2. минималните задължителни изисквания
за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална
и езикова квалификация на персонала, на които
трябва да отговарят съответните центрове, за
да получат сертификат за „Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес
център“ или „Таласотерапевтичен център“.
Чл. 2. Тази наредба не се прилага за бръс
нарските, фризьорските и козметичните салони, сауните и солариумите, открити като
самостоятелни обекти.
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Чл. 3. (1) Видовете центрове, подлежащи
на сертифициране, определени според предоставяните в тях услуги, са:
1. балнеолечебен (медикъл СПА) център;
2. СПА център;
3. уелнес център;
4. таласотерапевтичен център.
(2) Балнеолечебен (медикъл СПА) център е
център, в който се прилагат здравни процедури,
базирани на естествени лечебни фактори (минерална вода и/или лечебна кал), и се предлагат
разнообразни терапевтични програми, които
се провеждат в специализирано оборудвани
кабинети, зали и помещения, предназначени
за осъществяване на диагностика, лечение,
рехабилитация и профилактика.
(3) СПА център е център, в който се прилагат
разнообразни процедури, програми и ритуали,
включващи използването на вода – минерална, изворна и друга, разрешена от закона, и/
или лечебна кал, и/или морска вода, и/или
други естествени природни фактори, чрез
прилагане на класически и нетрадиционни
методи на въздействие, целящи антистрес, релакс и психо-физическо възстановяване, както
и насочени към красотата на човешкото тяло.
(4) Уелнес център е център, в който се
предлагат разнообразни рекреативни и козметично-разкрасяващи процедури, програми
и антистресови ритуали, както и холистични
подходи за постигане на физическо, емоционално, духовно, интелектуално, професионално
и социално благосъстояние на личността.
Използването на вода и естествени природни
фактори в центъра не е задължително.
(5) Таласотерапевтичен център е център,
в който се предлагат програми и ритуали,
включващи използването на морска вода и/
или естествени производни продукти, и/или
лиманна кал, чрез класически и нетрадиционни терапевтични методи на въздействие,
целящи възстановяване на психо-емоционалното и физическото здраве, както и насочени
към красотата на човешкото тяло, които се
провеж дат в специа лизирано оборудвани
кабинети, зали и помещения. Таласотерапевтичният център се изгражда в близост до
морския бряг.
(6) Центровете по ал. 1 могат да бъдат
самостоятелни или прилежащи към места за
настаняване по смисъла на Закона за туризма
(ЗТ), изградени в градска или курортна среда.
(7) Центровете по ал. 1, т. 2 и 3 следва
да бъдат вписани в публичния регистър на
обектите с обществено предназначение по реда
на чл. 36, ал. 1 от Закона за здравето (ЗЗ).
(8) Центровете по ал. 1, т. 1 и 4 се създават
от лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 2 и
чл. 9, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
(ЗЛЗ), които осъществяват дейност по медицинската специалност „Физикална терапия и
рехабилитационна медицина“.
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(9) В случаите, когато центровете по ал. 1
ползват за дейността си минерална или друг
вид вода от конкретен водоизточник, следва
да имат издадено съответно разрешително
за водовземане при условията и по реда на
Закона за водите (ЗВ).
Чл. 4. (1) Минималните задължителни
изисквания за изграждане, обзавеждане и
оборудване, обслужване, предлагани услуги и
минималните задължителни изисквания към
персонала и лицето с функции по управление
на балнеолечебните (медикъл СПА), СПА,
уелнес и таласотерапевтичните центрове се
определят съответно в приложения № 1, 2, 3 и 4.
(2) Видовете помещения във високотемпературната секция (суха и влажна) и съоръжения
за извършване на контрастни процедури, част
от минималните задължителни изисквания
за обзавеждане и оборудване на центровете
по чл. 3, ал. 1, и техните характеристики са
посочени в приложение № 5.
Чл. 5. (1) Сертификат за балнеолечебен
(медикъл СПА) център, СПА център, уелнес
център и таласотерапевтичен център се издава
по реда на тази наредба само на обекти, които
отговарят на изискванията на чл. 4.
(2) В центровете по чл. 3, ал. 1 се предоставят услуги при спазване на разпоредбите на
чл. 37 от Закона за защита от дискриминация.
Чл. 6. Право да използват в наименованието си абревиатурата „СПА“, съответно
обозначен и я та „ба л неолечебен (мед и к ъ л
СПА)“, „уелнес“ и „таласотерапевтичен“ или
да предоставят услуги, обединени под наименованията „балнеолечебни“ или „СПА/уелнес/
таласотерапевтични услуги“, посочени в рекламни брошури, листовки или на интернет
страници, имат само лицата, извършващи
дейност в обектите, получили сертификат по
реда на тази наредба.
Раздел II
Ред за получаване на сертификат. Отказ
Чл. 7. Сертифицирането на самостоятелните и прилежащите към места за настаняване
центрове в курортна и градска среда, изградени, оборудвани и обзаведени за предоставяне
на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес
и таласотерапевтични услуги, се извършва от
министъра на туризма или от оправомощен
от него заместник-министър по предложение
на Експертната комисия по категоризация
и сертификаци я на т у ристическ и обек ти
(ЕККСТО) по чл. 9, ал. 6 ЗТ.
Чл. 8. (1) Балнеолечебни (медикъл СПА),
СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги
могат да се предоставят в сертифицираните
по реда на тази наредба центрове от лица,
които отговарят на изискванията по чл. 140,
ал. 1 ЗТ.
(2) За я влен ие т о за сер т ифи ц и ра не на
балнеолечебен (медикъл СПА), СПА, уелнес
или таласотерапевтичен център е по образец
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съгласно приложение № 6 и се подава до
министъра на туризма. Към заявлението се
прилагат:
1. копия на документи, удостоверяващи,
че лицето има право по силата на друг закон
да извършва стопанска дейност – за лицата,
които не са търговци; включително по законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
3. копия на документа за собственост на
центъра или на договора за наем или на друг
договор, от който е видно, че на лицето са
му предоставени права за ползване върху
помещенията на центъра;
4. документ, удостоверяващ въвеждането
на обекта в експлоатация;
5. справка за персонала – по образец съг
ласно приложение № 7;
6. документи, удостоверяващи образованието, професионалната и езиковата квалификация и професионалния опит на лицето – управител на съответния център, съгласно
изискванията към управителя на заявения вид
център, посочени в съответното приложение
за обекта;
7. декларация, че лицето е осигурило подходящи помещения, обзавеждане и оборудване
и условия за предоставяне на съответните
услуги за заявения за сертифициране обект,
съгласно изискванията към центъра, посочени
в съответното приложение;
8. изрично пълномощно в оригинал, когато
заявлението се подава от пълномощник;
9. документ за платена такса съгласно
тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
Чл. 9. (1) Заявлението по чл. 8, ал. 2 и приложените към него документи се разглеждат
от ЕККСТО в 14-дневен срок от датата на
постъпването им.
(2) Когато ЕККСТО констатира редовността
на представените от заявителя документи и
копия от документи в съответствие с изискванията по чл. 8, определя комисия за проверка
на място в туристическия обект.
Чл. 10. (1) В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените
документи заявителят следва да ги отстрани
в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.
Срокът по чл. 9, ал. 1 спира да тече до датата
на отстраняване на непълнотата, съответно
нередовността.
(2) Ако в указания срок от получаване на
уведомлението по ал. 1 заявителят не отстрани
непълнотите или нередовностите, ЕККСТО
предлага на министъра на туризма или на
оправомощен от него заместник-министър със
заповед да откаже издаването на сертификат.
(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
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Чл. 11. (1) ЕККСТО оставя без разглеждане като недопустимо искане по заявление за
сертифициране на център по чл. 3, ал. 1, т. 1
и 4, който не е вписан в регистъра на лечебните заведения по чл. 41 или 49 от Закона за
лечебните заведения, и на център по чл. 3,
ал. 1, т. 2 и 3, който не е вписан в регистъра
на обектите с обществено предназначение по
чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето.
(2) В случаите по ал. 1 подаденото заявление за сертифициране ведно с приложените
други документи се връща на заявителя или
упълномощеното от него лице, като внесената
такса за разглеждане на заявлението по чл. 8,
ал. 2, т. 9 не подлежи на възстановяване.
Чл. 12. (1) Започната процедура за сертифициране на туристически обект може да
бъде прекратена по искане на заявителя преди
произнасянето на министъра на туризма по
заявлението.
(2) Заявителят е длъжен да направи искане
за прекратяване на процедурата в случаите,
когато издаденото разрешително за обекта
за водовземане и ползване от находища на
минерална вода съгласно Закона за водите е
прекратено или отнето с решение на съответно компетентния орган по реда на чл. 79
и 79а ЗВ.
(3) В случаите по ал. 1 внесената такса за
разглеждане на заявлението по чл. 8, ал. 2,
т. 9 не подлежи на възстановяване.
Чл. 13. (1) Определената от ЕККСТО комисия по чл. 9, ал. 2 в състав председател и
най-малко двама членове извършва проверка
на място в обекта за съответствието му с
изискванията на тази наредба по отношение
на заявения вид център.
(2) В състава на комисията по ал. 1 се
включват представители на Министерството на туризма и на съответната регионална
здравна инспекция, на територията на която
ще осъществява дейност центърът.
(3) Когато естеството на проверката на
обекта го налага, в комисията по ал. 1 може
да се включват и експерти от списък на експертите за участие при проверки на обекти
по тази наредба, одобрен от министъра на
туризма по предложение от ЕККСТО.
Чл. 14. (1) За проверката на място комисията по чл. 9, ал. 2 съставя констативен
протокол, който се изготвя в три екземляра.
Екземпл яр от констативни я протокол се
връчва на заявителя или на упълномощено
от него лице на място след приключване на
проверката.
(2) Констативният протокол съдържа:
1. имената на съставителите и длъжнос
тите/специалността им;
2. датата и мястото на извършената проверка;
3. правното основание за съставянето му;
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4. описание на съответствията и/или несъответствията с изискванията за съответния
вид център;
5. трите имена на представляващия заявителя или на упълномощеното от него лице;
6. имената и адресите на лицата, присъствали на проверката;
7. обяснения и/или възражения на представляващия заявителя или на упълномощеното
от него лице;
8. подпис на председателя и членовете на
комисията;
9. подпис на представляващия заявителя
или на упълномощеното от него лице, присъствало на проверката.
(3) Обясненията и/или възраженията на
заявителя или упълномощеното от него лице
по констативния протокол се отразяват при
подписването му на място след приключване
на проверката или се отправят писмено до
ЕККСТО в 3-дневен срок от извършване на
проверката.
Чл. 15. (1) В двудневен срок от извършване
на проверката председателят на комисията по
чл. 9, ал. 2 предоставя на ЕККСТО констативния протокол по чл. 14, ал. 1.
(2) Въз основа на констатациите в протокола
по ал. 1 ЕККСТО се произнася с мотивирано предложение за издаване на сертификат
или за отказ да се издаде сертификат, което
предоставя на министъра на туризма или
оправомощен от него заместник-министър.
Чл. 16. (1) Министърът на туризма или
оправомощен от него заместник-министър
въз основа на представените документи и
п ред ложениет о на ЕК КС ТО със заповед
издава сертификат или мотивирано отказва
издаването на сертификат.
(2) Заповедта за отказ по ал. 1 подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 17. (1) На сертифицираните центрове
се издава символика в зависимост от техния
вид, включваща сертификат и табела, които
се поставят на видно място в обекта.
(2) Символиката по ал. 1 е унифицирана и
се издава по образец, утвърден от министъра
на туризма.
(3) Сертификатът е валиден за срок 5
години считано от датата на заповедта за
издаването му.
(4) В сертификата по ал. 1 се вписват
следните данни:
1. пореден номер;
2. вид и наименование на обекта;
3. адрес на обекта;
4. собственик на обекта – наименование,
адрес, единен идентификационен код, ако
има такъв;
5. лице, извършващо дейност в обекта – наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;
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6. номер и дата на заповедта на министъра на туризма или оправомощения от него
заместник-министър;
7. подпис на министъра на туризма или на
оправомощения от него заместник-министър
и печат.
(5) Табелата по ал. 1 съдържа информация
за вида на съответния център – на български
и на английски език.
(6) Надписите за вида и наименованието
на сертифицирания център за предоставяне
на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги не трябва
да въвеждат в заблуждение потребителите.
(7) Символиката се получава лично или
чрез упълномощен от заявителя представител,
който при получаването є прилага копие на
документ за платена такса за вписване в Националния туристически регистър съгласно
тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
Чл. 18. (1) Дубликат на сертификат се издава
при унищожаване или загубване на първоначално издадения сертификат по заявление на
съответния титуляр с приложена декларация
за обстоятелствата, при които сертификатът
е загубен или унищожен. За издаването на
дубликат се заплаща такса съгласно тарифата
по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(2) Издадените дубликати се отразяват в
Националния туристически регистър.
Чл. 19. При повреда на табелата по чл. 17,
ал. 1 по заявление на съответния титуляр се
издава нова табела. Новата табела се получава
лично или чрез пълномощник след заплащане
на такса по тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ, като
повредената подлежи на връщане. За получаването на новата табела и връщането на
старата се съставя приемателно-предавателен
протокол.
Раздел III
Вписване и промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър
Чл. 20. (1) Сертифицираните центрове се
вписват в Националния туристически регистър
от оправомощени от министъра на туризма
длъжностни лица.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват данните
по чл. 166, ал. 1, т. 6 ЗТ.
Чл. 21. (1) Лицата по чл. 8, ал. 1 са длъжни да заявят до министъра на туризма всяка
промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, в 14-дневен
срок от настъпването є.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
копие от документа, удостоверяващ промяната, и документ за платена такса съгласно
тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
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(3) Когато промяната на вписаните обстоятелства води до промяна на вида на сертифицирания обект, се прилага чл. 8, ал. 1,
като заявлението се подава в 14-дневен срок
от настъпилата промяна.
Раздел IV
Подновяване. Заличаване и обезсилване на
издадения сертификат
Чл. 22. (1) Издаденият сертификат може
да бъде подновен по заявление на лицето,
което предоставя балнеолечебни (медикъл
СПА), СПА, уелнес или таласотерапевтични
услуги в съответния център и е притежател
на сертификата. Заявлението се подава в
тримесечен срок преди изтичане на срока по
чл. 17, ал. 3. При подновяване на сертификата
се запазва видът на сертифицирания център.
(2) Към заявлението се прилагат документите по чл. 8, ал. 2, т. 5 и 6 и се представя
декларация, че центърът отговаря на минималните задължителни изисквания на наредбата
по отношение на съответния вид център.
(3) При подновяване на сертификата се
заплаща такса съгласно тарифата по чл. 69,
ал. 3 ЗТ.
(4) Новият сертификат се издава със заповед
на министъра на туризма или на оправомощен
от него заместник-министър за срок 5 години.
Чл. 23. (1) Вписаните обстоятелства за сертифицирания обект и за лицето, извършващо
дейност в него, се заличават от регистъра и
сертификатът се обезсилва:
1. с изтичане на срока;
2. по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект;
3. при прекратяване на юридическото лице,
извършващо дейност в туристическия обект;
4. п ри от к риване на п роизводст во по
ликвидация или несъстоятелност за лицето,
извършващо дейност в туристическия обект;
5. при промяна на вида на туристическия
обект;
6. при системни нарушения на изискванията
за съответния вид център;
7. при неподаване в срок на заявление за
промяна в обстоятелствата, които налагат
издаването на нов сертификат.
(2) Балнеолечебните (медикъл СПА) и
таласотерапевтичните центрове се заличават,
съответно издаденият сертификат се обезсилва,
при заличаване на лечебното заведение от регистъра на лечебните заведения по чл. 41 или
49 ЗЛЗ или заличаване на обекта от регистъра
на обектите с обществено предназначение по
чл. 36, ал. 3 ЗЗ, както и при прекратяване или
отнемане на разрешението за водоползване в
обекта по реда на Закона за водите.
(3) В случаите по ал. 2 титулярят на сертификата е длъжен да направи искане по ал. 1,
т. 2 в 3-дневен срок от влизане в сила на
решението на съответния компетентен орган.
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Раздел V
Съобщения
Чл. 24. (1) Уведомяването на заявителите,
предвидено в раздели II и III, се извършва на
посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор с препоръчано писмо с обратна
разписка или чрез писмено съобщение по
електронна поща или факс, ако заявителят е
посочил такива.
(2) Когато заявителят не е намерен на
посочения от него адрес, съобщението се
поставя на специално определено за целта
място в непосредствена близост до мястото
за подаване на заявленията за издаване на
сертификат.
(3) Обратната разписка, удостоверяваща
връчването от пощенския служител, съответно получаването на съобщението, писменото
потвърждение за получаване на изпратеното
съобщение по факс, както и копието от електронния запис на съобщението, изпратено
на електронен адрес, се прилагат към заявлението и се считат за връчени от датата на
получаването им от заявителя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) В 6-месечен срок от влизането
в сила на наредбата лицата, извършващи
дейност в центрове, в които се предлагат
балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес
и таласотерапевтични услуги, са длъжни да
ги приведат в съответствие с изискванията
на тази наредба и да подадат заявление за
сертифициране по чл. 8, ал. 1.
(2) За центровете, прилежащи към катего
ризирани туристически обекти, като „балнеохотел“, „СПА хотел“ или „уелнес хотел“,
които не са подали заявление в срока по ал. 1,
категоризиращият орган служебно променя
подвида на обекта, категоризиран като „балнеохотел“, „СПА хотел“ или „уелнес хотел“,
и издава нова категорийна символика за
вид на обекта – „хотел“, за срока, за който е
издадено удостоверението за „балнеохотел“,
„СПА хотел“ и „уелнес хотел“.
(3) Новата категорийна символика по
ал. 2 се получава от лицето, извършващо
туристическа дейност в хотела, за което се
заплаща такса в размер, определен в тарифата
по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
§ 2. Указания по прилагането на наредбата
дават министърът на туризма и министърът
на здравеопазването.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 138, ал. 3, 4 и 5 ЗТ.
Министър на туризма:
Николина Ангелкова
Министър на здравеопазването:
Петър Москов
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Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1

Минимални задължителни изисквания към
балнеолечебен (медикъл СПА) център
I. Изисквания към изграждането
Балнеолечебният (медикъл СПА) център се
изгражда съгласно изискванията на Закона за
лечебните заведения и Наредба № 30 от 2004 г.
за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“ (ДВ,
бр. 85 от 2004 г.).
Балнеолечебният център трябва да отговаря
и на следните изисквания:
А) Балнеолечебният център включва:
1. закрит плувен басейн;
2. водолечебна секция;
3. термотерапевтична секция:
3.1. суха топлина;
3.2. влажна топлина;
4. помещение за контрастни процедури;
5. зона за релакс.
Б) Инсталации в балнеолечебния център:
1. водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна инсталация в
съответствие с акта за въвеждане в експлоатация
съгласно разпоредбите на Закона за устройство
на територията;
2. телефонна;
3. климатична.
Отоплителната и климатичната инсталация
имат възможност за регулиране на температурата на въздуха.
Забележка. Изискването по буква „А“, т. 1 не
се отнася за самостоятелните балнеолечебни
центрове, разположени в градска среда.
II. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1. Закрит плувен басейн:
1.1. различните дълбочини на басейна се
обозначават ясно по ръбовете му;
1.2. в най-плитката и най-дълбоката част на
басейна има стълби с перила;
1.3. забранени са трамплини и платформи
за гмуркане;
1.4. два метра от повърхността около басейна
се облицова с материали със специално покритие
против подхлъзване;
1.5. наличие на бани и съблекални към плувния басейн на разстояние не повече от 60 м от
басейна;
1.6. наличие на тоалетни в близост до плувния
басейн: за хора с намалена подвижност – 1 клетка; и по една клетка за жени и за мъже;
1.7. басейнът трябва да отговаря и на изискванията на наредбата по чл. 78а, ал. 2 ЗЗ.
2. Водолечебна секция (минимум едно от
изброените):
2.1. терапевтичен басейн;
2.2. лечебни вани – тангенторна и/или хидромасажна, и/или аеромасажна, и/или класичес
ка – 4 бр.
3. Термотерапевтична секция:
3.1. суха топлина (минимум едно от изброените):
3.1.1. финландска сауна;
3.1.2. билкова сауна;
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3.1.3. инфраред сауна;
3.1.4. кварцова сауна;
3.1.5. или други възможни от същата категория;
3.2. влажна топлина (минимум едно от изброените):
3.2.1. класическа парна баня;
3.2.2. римска баня;
3.2.3. турска баня (хамам);
3.2.4. солна стая;
3.2.5. или други възможни от същата категория.
4. Помещение за контрастни процедури (минимум едно от изброените):
4.1. шоков басейн;
4.2. контрастен душ;
4.3. леден фонтан;
4.4. ледена стая;
4.5. кнайп пътека;
4.6. душ Виши;
4.7. шарко душ;
4.8. или други възможни от същата категория.
5. Зона за релакс:
5.1. да има тиха и приятна нежна музика с
възможност за контрол на силата на звука;
5.2. затоплени кресла, шезлонги и/или лежанки;
5.3. температурата в помещението трябва да
бъде не по-ниска от 20 – 22 °С;
5.4. светлината да бъде мека и приглушена,
без ярки осветителни тела, дразнещи очите, с
възможност за контрол на нивото на светлината;
5.5. съоръженията да предполагат ергономичен комфорт.
6. Информационна табела, указваща състава
и свойствата на водата, когато се използва минерална вода. Противопоказания.
7. Санитарни помещения:
7.1. съблекални (отделно за мъже и за жени):
7.1.1. индивидуални гардеробчета/шкафчета
със закачалки за преобличане, с ключ;
7.1.2. пейки за преобличане по 0,6 м на посетител;
7.1.3. кош за отпадъци;
7.1.4. обезопасен контакт;
7.2. бани:
7.2.1. душ с топла и студена вода;
7.2.2. течен сапун;
7.2.3. душовите помещения се устройват във
връзка със съблекалните.
8. Тоалетни. Във всяка тоалетна клетка:
8.1. врата с брава информатор и закачалка;
8.2. кош за отпадъци;
8.3. мивка с топла и студена вода, течен сапун,
хартиени салфетки/рола (може да е в преддверие).
III. Изисквания към обслужването:
1. посрещане от рецепционист;
2. предоставяне на атрибути за ползване на
центъра (ключ за гардероб, кърпа и др.);
3. извършване на процедура;
4. изпращане на клиента.
IV. Изисквания към предоставяни услуги
1. Лечебната дейност се осъществява при
спазване изиск вани ята на Наредба № 30 от
2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“.
2. Даване на информация за:
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2.1. всички пакети и процедури, предлагани
в центъра;
2.2. предлаганите методи за лечение и профилактика – основни физико-химични характеристики на водата.
3. Издаване на заключителен лист на потребителя след приключване на терапевтичната
програма.
4. Посочване на цената на отделните услуги
в ценоразпис, поставен на видно място в обекта.
V. Изисквания към професионалната и езиковата квалификация на персонала
1. Управител на центъра е лице, което отговаря на изискванията на Закона за лечебните
заведения за съответния вид лечебно заведение.
2. Лечебната дейност се ръководи от лекар с
призната медицинска специалност по физикална
и рехабилитационна медицина.
3. Медицински и немедицински специалисти,
в съответствие с изискванията на Наредба № 30
от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“,
получили своето образование в акредитирани
висши училища, и езикова квалификация – 1
чужд език.
4. Немедицинск и специа листи, пол у чили
професионална квалификация по смисъла на
Закона за професионалното образование и обучение в лицензиран център за професионално
обучение и езикова квалификация – ползване
на 1 чужд език:
4.1. изпълнител на термални процедури;
2.2. здравен асистент.
5. Друг персонал:
5.1. рецепционист – средно образование и
професионална квалификация в туризма; езикова
квалификация – 1 чужд език.
Забележки:
1. „Езикова квалификация“ е получено образование или обучение по чужд език или на чужд
език във висше училище, профилирана гимназия,
профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално
училище или езиков курс с успешно положен
изпит. Езиковата компетентност се доказва със
съответните дипломи и сертификати.
2. „Ползване на чужд език“ е наличие на
познания по езика, свързани с обслужващия
процес и задълженията на съответната длъжност
(не се изисква документ).
3. Изискванията за наличие на персонал по
т. 4 не са задължителни.
Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1
Минимални задължителни изисквания към
СПА център
I. Изисквания към изграждането
СПА центърът се изгражда като самостоятелeн център или като прилежащ към място за
настаняване.
А) СПА центърът включва:
1. закрит плувен басейн;
2. водна секция;
3. суха високотемпературна секция;
4. влажна високотемпературна секция;
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5. помещение за контрастни процедури;
6. зона за релакс;
7. помещения и кабини за процедури;
8. фитнес секция;
9. рецепция;
10. складово помещение за съхранение на
продукти;
11. санитарни помещения (съблекални, бани,
тоалетни), включително и наличие на тоалетни
за хора с намалена подвижност – по една клетка
за мъже и жени.
Б) Инсталации в СПА центъра:
1. водопроводна, канализационна, електричес
ка, отоплителна и вентилационна инсталация в
съответствие с акта за въвеждане в експлоатация
съгласно разпоредбите на Закона за устройство
на територията;
2. телефонна;
3. климатична;
4. озвучителна в откритите зони на центъра.
Отоплителната и климатичната инсталация
имат възможност за регулиране на температурата на въздуха.
Забележка. Изискването по буква „А“, т. 1 за
прилежащите СПА центрове към морски сезонни
хотели е за наличие на външен басейн.
II. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1. Закрит плувен басейн:
1.1. дълбочината на басейна е минимум 1,2 м;
1.2. различните дълбочини на басейна се
обозначават ясно по ръбовете му;
1.3. в най-плитката и най-дълбоката част на
басейна има стълби с перила;
1.4. забранени са трамплини и платформи
за гмуркане;
1.5. два метра от повърхността около басейна
се облицова с материали със специално покритие
против подхлъзване;
1.6. наличие на бани и съблекални към плувния басейн на разстояние не повече от 60 м от
басейна;
1.7. наличие на тоалетни в близост до плувния басейн: за хора с намалена подвижност –
1 клетка; и по една клетка за жени и за мъже;
1.8. обозначено място за спасител;
1.9. душ в непосредствена близост до плувния
басейн;
1.10. шезлонги;
1.11. информационна табела с химичния състав на водата (в случай че в басейна се ползва
минерална вода);
1.12. басейнът трябва да отговаря и на изискванията на наредбата по чл. 78а, ал. 2 ЗЗ.
2. Водна секция (минимум едно от изброените):
2.1. басейн за възстановително и релаксиращо
въздействие; в близост до басейна трябва да има
хигиенен душ;
2.2. тангенторна и/или хидромасажна, и/или
аеромасажна, и/или класическа вана – 4 бр.; в
помещенията с вани трябва да има душ-кабина.
3. Суха високотемпературна секция (минимум
едно от изброените):
3.1. финландска сауна;
3.2. аромасауна;
3.3. билкова сауна;
3.4. инфраред сауна;
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3.5. руска баня;
3.6. тиролска ловна сауна;
3.7. биосауна;
3.8. кварцова сауна или други възможни от
същата категория.
В сухата високотемпературна секция се изграждат хигиенни душове и се поставят закачалки
в близост до входа на съответната сауна.
4. Влажна високотемпературна секция (минимум едно от изброените):
4.1. класическа парна баня;
4.2. римска баня;
4.3. турска баня (хамам);
4.4. расул (египетска баня);
4.5. или други възможни от същата категория.
Във влажната високотемпературна секция
се изграждат хигиенни душове и се поставят
закачалки в близост до входа на съответното
помещение.
5. Помещение за контрастни процедури (минимум едно от изброените):
5.1. шоков басейн;
5.2. контрастен душ;
5.3. шоково ведро;
5.4. фригидариум;
5.5. леден фонтан;
5.6. ледена стая;
5.7. снежна кабина;
5.8. приключенски душ;
5.9. кнайп пътека;
5.10. душ Виши;
5.11. шарко душ;
5.12. или други възможни от същата категория.
6. Зона за релакс:
6.1. да има тиха и приятна нежна музика с
възможност за контрол на силата на звука;
6.2. затоплени кресла, шезлонги и/или лежанки;
6.3. температурата в помещението трябва да
бъде не по-ниска от 20 – 22 °С;
6.4. светлината да бъде мека и приглушена,
без ярки осветителни тела, дразнещи очите, с
възможност за контрол на нивото на светлината;
6.5. съоръженията да предполагат ергономичен комфорт.
7. Помещения за процедури:
7.1. помещения за процедури/масаж – 3 бр.,
във всяко помещение има:
7.1.1. мивка с дезинфектант за ръце и сапун;
7.1.2. еднократни кърпи за ръце;
7.1.3. количка или шкаф за съхранение на
продукти;
7.1.4. закачалка за дрехи;
7.1.5. комплект, с който е подготвено масажното легло за съответната процедура, и поне още
един на разположение в кабинета, който включва:
7.1.5.1. масажно бельо за еднократна употреба;
7.1.5.2. кърпа за глава;
7.1.5.3. подложна кърпа;
7.1.5.4. масажна подложна възглавница за
крака;
7.1.5.5. покривна кърпа за госта по време на
масаж;
7.1.5.6. термоодеяло;
7.2. в помещението за масаж се разполага
едно масажно легло;
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7.3. не се допуска в едно помещение разполагането на масажни легла, разделени с паравани
или завеси;
7.4. козметично студио – 1 бр.; във всяко
студио има:
7.4.1. мивка с дезинфектант за ръце и сапун;
7.4.2. еднократни кърпи за ръце;
7.4.3. количка или шкаф за съхранение на
продуктите.
8. Фитнес секция:
8.1. шведска стена;
8.2. кардиозона;
8.3. зона за мускулни групи;
8.4. гири, топки, въжета.
На разположение на гостите има малки кърпи
или кърпи за еднократна употреба.
9. Рецепция:
9.1. информационна табела, указваща състава и свойствата на водата, когато се използва
минерална вода; противопоказания;
9.2. общи правила за ползване на СПА центъра;
9.3. каталог на предлаганите услуги (кратко
описание на услугата, времетраене, цена).
10. Складово помещение за съхранение на
продуктите:
10.1. минима лна площ за съх ранение на
козметичните продукти 5 кв. м и с височина
най-малко 2,5 м;
10.2. подови настилки – непропускливи за
течности, химически устойчиви и с гладко покритие, което позволява лесно почистване;
10.3. стени, тавани и врати, изградени от
негорими материали;
10.4. минимално естествено осветление така,
че да не се допусне попадането на преки слънчеви
лъчи върху съхраняваните козметични продукти;
10.5. осветява се с изкуствено осветление;
10.6. оборудвано със стелажи и/или шкафове,
като максималната височина на стелажите е 2 м;
10.7. оборудвано с хладилник с достатъчен обем
според капацитета на центъра за съхранение на
козметични продукти;
10.8. оборудвано с термометър и влагомер;
10.9. температура и влага, непозволяващи
промени в характеристиките на козметичните
продукти през целия период на съхранение.
11. Санитарни помещения:
11.1. съблекални (отделно за мъже и за жени):
11.1.1. индивидуални гардеробчета/шкафчета
със закачалки за преобличане, с ключ;
11.1.2. пейки за преобличане по 0,6 м на
посетител;
11.1.3. кош за отпадъци;
11.1.4. стенно огледало в цял ръст;
11.1.5. обезопасен контакт;
11.2. бани:
11.2.1. душ с топла и студена вода;
11.2.2. течен сапун;
11.2.3. душовите помещения се устройват във
връзка със съблекалните;
11.3. тоалетни; във всяка тоалетна клетка:
11.3.1. врата с брава информатор и закачалка;
11.3.2. кош за отпадъци;
11.3.3. мивка с топла и студена вода, течен
сапун, хартиени салфетки/рола (може да е в
преддверие).
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III. Изисквания към обслужването
1. Посрещане от СПА рецепционист.
2. Представяне на СПА центъра.
3. Предоставяне на атрибути за ползване на
СПА центъра (ключ за гардероб, кърпа и др.).
4. Извършване на процедура.
5. Изпращане на госта.
Забележки:
1. Всички съоръжения трябва да позволяват
влажно почистване и дезинфекция.
2. Използваните вентилация, осветление и
климатизация трябва да са технически изправни
и поддържани в добро хигиенно състояние.
3. Всички помещения, съоръжения и оборудване, включително наличните мебели, завеси
и други аксесоари, трябва да бъдат чисти и в
добро състояние.
4. Басейните за възстановяващо и релаксиращо въздействие трябва да отговарят на същите
хигиенни изисквания, които важат за закритите
(вътрешни) плувни басейни.
5. Пространствата около плувния басейн
подобно на прилежащите към него душове, тоалетни и съблекални трябва да имат указателни
табели с цялата необходима информация относно
сигурността и предпазните мерки, която всички
потребители трябва да имат предвид и да спазват.
IV. Изисквания към предоставяни услуги
1. Предоставяне на информация за:
1.1. всички програми, пакети и процедури,
предлагани в центъра – списък на специализираните ритуали, методики и въздействия, предлагани в СПА центъра, насочени към очакванията на
активните клиенти – рекреиращи, релаксиращи,
антистресови, против стареене (антиейдж), за
красота, за моделиране, за енергизиране, за биоенергиен баланс, за психо-физическа хармония,
за закаляване и др.;
1.2. основните физикохимични характеристики на водата (в случай че в центъра се ползва
минерална вода).
2. Изготвяне на индивидуална програма при
желание от страна на госта:
2.1. анкетна карта за здравословно състояние;
2.2. задължително интервю със специалист за
избор на процедура/ритуал по заявка на гостите
на СПА центъра;
2.3. изготвяне на индивидуален анализ след
проведено хидровъздействие или ритуал с посочване на положителното въздействие върху
организма на клиента.
3. Посочване на цената на отделните услуги
в ценоразпис, поставен на видно място в обекта.
4. Други основни изисквания:
4.1. подходяща организационна структура за
нуждите на безопасността, здравето и техническата безопасност (като хигиена, противопожарна
защита, защита на данните, защита на околната
среда); наличие на евакуационнен план, план
за действие при защита от бедствия и аварии и
противопожарен план;
4.2. контрол на документацията (процедурите и проверка): документите са интегрирани в
Системата за управление на качеството;
4.3. вътрешните правила/процедури за работа
на центъра, които определят в писмен вид лицата,
отговорни за съответните дейности.
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5. Възможност за избор на масаж – предлагат
се минимум 3 вида (напр. цялостен и частичен
ръчен масаж; спортен масаж; аромотерапевтичен
масаж; масаж с горещи камъни; и др.).
6. Всички козметични продукти, които се
ползват в центъра, трябва да бъдат съобразени
с изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009
на Европейския парламент и на Съвета от 30
ноември 2009 г. относно козметичните продукти
(ОВ, L 342, 22.11.2009 г.).
V. Изисквания към професионалната и езиковата квалификация на персонала
1. Управител на СПА център може да бъде
лице с висше образование по професионално
направление „Медицина“, „Обществено здраве“,
„Здравни грижи“, „Туризъм“ и „Спорт“, езикова квалификация – 1 чужд език, и най-малко
3 години опит в областта на предоставяне на
услуги, насочени към здравето и/или красотата
на човешкото тяло.
2. Медицински и немедицински специалисти,
получили своето образование в акредитирани
висши училища и езикова квалификация – 1
чужд език (поне по 1 от посочените професии):
2.1. кинезитерапевт;
2.2. рехабилитатор;
2.3. медицинска сестра.
3. Немедицинск и специа листи, пол у чили
професионална квалификация по смисъла на
Закона за професионалното образование и обучение в лицензиран център за професионално
обучение, и езикова квалификация – ползване
на 1 чужд език:
3.1. изпълнител на термални процедури;
3.2. масажист;
3.3. козметик;
3.4. инструктор по фитнес.
4. Друг персонал:
4.1. воден спасител – средно образование, с
квалификация и правоспособност за воден спасител и езикова квалификация – 1 чужд език;
4.2. рецепционист – средно образование и
професионална квалификация в туризма и езикова квалификация – 1 чужд език;
4.3. маникюрист-педикюрист (не е задължително изискване) – средно образование и професионална квалификация по смисъла на Закона
за професионалното образование и обучение;
4.4. фризьор (не е задължително изискване) – сред но образова н ие и п рофесиона л на
квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение.
Забележки:
1. „Езикова квалификация“ е получено образование или обучение по чужд език или на чужд
език във висше училище, профилирана гимназия,
профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално
училище или езиков курс с успешно положен
изпит. Езиковата компетентност се доказва със
съответните дипломи и сертификати.
2. „Ползване на чужд език“ е наличие на
познания по езика, свързани с обслужващия
процес и задълженията на съответната длъжност
(не се изисква документ).
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Приложение № 3
към чл. 4, ал. 1

Минимални задължителни изисквания към
уелнес център
I. Изисквания към изграждането
Уелнес центърът се изгражда като самостоятелeн център или като прилежащ към място
за настаняване.
А) Центърът включва:
1. суха високотемпературна секция;
2. влажна високотемпературна секция;
3. помещение за контрастни процедури;
4. зона за релакс;
5. помещения за процедури;
6. фитнес секция;
7. рецепция;
8. складово помещение за съхранение на
продуктите;
9. санитарни помещения (съблекални, бани,
тоалетни), включително и наличие на тоалетни
за хора с намалена подвижност – по една клетка
за мъже и жени.
Б) Инсталации в уелнес центъра:
1. водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна инсталация в
съответствие с акта за въвеждане в експлоатация
съгласно разпоредбите на Закона за устройство
на територията;
2. телефонна;
3. климатична;
4. озвучителна в откритите зони на центъра.
Отоплителната и климатичната инсталация
имат възможност за регулиране на температурата на въздуха.
II. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1. Суха високотемпературна секция (минимум
едно от изброените):
1.1. финландска сауна;
1.2. аромасауна;
1.3. билкова сауна;
1.4. инфраред сауна;
1.5. руска баня;
1.6. тиролска ловна сауна;
1.7. биосауна;
1.8. кварцова сауна или други възможни от
същата категория.
2. Влажна високотемпературна секция (минимум едно от изброените):
2.1. класическа парна баня;
2.2. римска баня;
2.3. турска баня (хамам);
2.4. расул (египетска баня) или други възможности от същата категория.
3. Помещение за контрастни процедури (минимум едно от изброените):
3.1. шоков басейн;
3.2. контрастен душ;
3.3. шоково ведро;
3.4. фригидариум;
3.5. леден фонтан;
3.6. ледена стая;
3.7. снежна кабина;
3.8. приключенски душ;
3.9. кнайп пътека;
3.10. душ Виши.
4. Зона за релакс:
4.1. да има тиха и приятна нежна музика с
възможност за контрол на силата на звука;
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4.2. затоплени кресла, шезлонги и/или лежанки;
4.3. температурата в помещението трябва да
бъде не по-ниска от 20 – 22 °С;
4.4. светлината да бъде мека и приглушена
без ярки осветителни тела, дразнещи очите, с
възможност за контрол на нивото на светлина;
4.5. съоръженията да предполагат ергономичен комфорт.
5. Помещения за процедури:
5.1. помещение за масаж – 2 бр.;
5.2. козметично студио – 1 бр.
6. Фитнес секция (кардиоуреди):
6.1. на разположение на гостите има малки
кърпи или кърпи за еднократна употреба.
7. Рецепция:
7.1. информационна табела, указваща състава и свойствата на водата, когато се използва
минерална вода; противопоказания;
7.2. общи правила за ползване на уелнес
центъра;
7.3. каталог на предлаганите услуги (кратко
описание на услугата, времетраене, цена).
8. Складово помещение за съхранение на
продуктите:
8.1. минимална площ за съхранение на козметичните продукти 5 кв. м и с височина наймалко 2,5 м;
8.2. подови настилки – непропускливи за течности, химически устойчиви и с гладко покритие,
което позволява лесно почистване;
8.3. стени, тавани и врати, изградени от негорими материали;
8.4. минимално естествено осветление така, че
да не се допусне попадането на преки слънчеви
лъчи върху съхраняваните козметични продукти;
8.5. изкуствено осветление;
8.6. стелажи и/или шкафове, като максималната височина на стелажите е 2 м;
8.7. хладилник с достатъчен обем според
капацитета на центъра за съхранение на козметични продукти;
8.8. оборудвано с термометър и влагомер;
8.9. температ у ра и влага, непозвол яващи
промени в характеристиките на козметичните
продукти през целия период на съхранение.
9. Санитарни помещения:
9.1. съблекални (отделно за мъже и за жени):
9.1.1. индивидуални гардеробчета/шкафчета
със закачалки за преобличане, с ключ;
9.1.2. пейки за преобличане по 0,6 м на посетител;
9.1.3. кош за отпадъци;
9.1.4. стенно огледало в цял ръст;
9.1.5. обезопасен контакт;
9.2. бани:
9.2.1. душ с топла и студена вода;
9.2.2. течен сапун;
9.2.3. душовите помещения се устройват във
връзка със съблекалните;
9.3. тоалетни; във всяка тоалетна к летка
трябва да има:
9.3.1. врата с брава информатор и закачалка;
9.3.2. кош за отпадъци;
9.3.3. мивка с топла и студена вода, течен
сапун, хартиени салфетки/рола (може да е в
преддверие).
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III. Изисквания към обслужването
1. Посрещане от рецепционист.
2. Предоставяне на атрибути за ползване на
центъра (ключ за гардероб, кърпа и други).
3. Извършване на процедура.
4. Изпращане на клиента.
IV. Изисквания към предоставяни услуги
1. Предоставяне на информация за всички
програми, пакети и процедури, предлагани в
центъра.
2. Изготвяне на индивидуална програма по
желание на клиента.
3. Посочване на цената на отделните услуги
в ценоразпис, поставен на видно място.
V. Изисквания към професионалната и езиковата квалификация на персонала
1. Управител на уелнес центъра може да
бъде лице с висше образование в професионално направление „Медицина“, „Обществено
здраве“, „Здравни грижи“, „Туризъм“, „Спорт“,
„Администрация и управление“, „Икономика“
или „Право“, езикова квалификация – 1 чужд
език, и най-малко 3 години опит в областта на
предоставянето на услуги, насочени към здравето и/или красотата на човешкото тяло и към
възстановяване и подобряване на психо-физическото и емоционалното състояние на личността.
2. Медицински и немедицински специалисти,
получили своето образование в акредитирани
висш и у чи лища и езикова к ва лифика ц и я –
1 чужд език (по 1 от посочените професии):
2.1. кинезитерапевт;
2.2. рехабилитатор.
3. Немедицинск и специа листи, пол у чили
професионална квалификация по смисъла на
Закона за професионалното образование и обучение в лицензиран център за професионално
обучение, и езикова квалификация – ползване
на 1 чужд език:
3.1. изпълнител на термални процедури;
3.2. масажист;
3.3. козметик;
3.4. инструктор по фитнес.
4. Друг персонал:
4.1. рецепционист – средно образование и
професионална квалификация в туризма и езикова квалификация – 1 чужд език;
4.2. маникюрист-педикюрист (не е задължително изискване) – средно образование и професионална квалификация по смисъла на Закона
за професионалното образование и обучение;
4.3. фризьор (не е задължително изискване) – сред но образова н ие и п рофесиона л на
квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение.
Забележки:
1. „Езикова квалификация“ е получено образование или обучение по чужд език или на чужд
език във висше училище, профилирана гимназия,
профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално
училище или езиков курс с успешно положен
изпит. Езиковата компетентност се доказва със
съответните дипломи и сертификати.
2. „Ползване на чужд език“ е наличие на
познания по езика, свързани с обслужващия
процес и задълженията на съответната длъжност
(не се изисква документ).
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Приложение № 4
към чл. 4, ал. 1
Минимални задължителни изисквания към
таласотерапевтичен център
I. Изисквания към изграждането
Таласотерапевтичният център се изгражда
съгласно изискванията на Закона за лечебните
заведения и Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и
рехабилитационна медицина“.
Таласотерапевтичният център трябва да отговаря и на следните изисквания:
А) Центърът включва:
1. плувен басейн;
2. водолечебна секция;
3. термотерапевтична секция:
3.1. суха топлина;
3.2. влажна топлина;
4. помещение за контрастни процедури;
5. зона за релакс;
6. рецепция.
Б) Инсталации в таласотерапевтичния център:
1. водопроводна, канализационна, електричес
ка, отоплителна и вентилационна инсталация в
съответствие с акта за въвеждане в експлоатация
съгласно разпоредбите на Закона за устройство
на територията;
2. телефонна;
3. климатична.
Отоплителната и климатичната инсталация
имат възможност за регулиране на температурата на въздуха.
II. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1. Закрит плувен басейн:
1.1. различните дълбочини на басейна се
обозначават ясно по ръбовете му;
1.2. в най-плитката и най-дълбоката част на
басейна има стълби с перила;
1.3. забранени са трамплини и платформи
за гмуркане;
1.4. два метра от повърхността около басейна
се облицова с материали със специално покритие
против подхлъзване;
1.5. наличие на бани и съблекални към плувния басейн на разстояние не повече от 60 м от
басейна;
1.6. наличие на тоалетни в близост до плувния
басейн: за хора с намалена подвижност – 1 клетка; и по една клетка за жени и за мъже;
1.7. шезлонги;
1.8. басейнът трябва да отговаря и на изиск
ванията на наредбата по чл. 78а, ал. 2 ЗЗ.
2. Водолечебна секция (минимум едно от
изброените):
2.1. терапевтичен басейн;
2.2. лечебни вани – тангенторна и/или хидромасажна, и/или аеромасажна, и/или класическа,
вани за калолечение – 4 бр.
3. Термотерапевтична секция:
3.1. суха топлина (минимум едно от изброените):
3.1.1. финландска сауна;
3.1.2. билкова сауна;
3.1.3. инфраред сауна;
3.1.4. кварцова сауна или други възможни от
същата категория;
3.2. влажна топлина (минимум едно от изброените):
3.2.1. класическа парна баня;
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3.2.2. римска баня;
3.2.3. турска баня;
3.2.4. солна стая или други възможни от същата категория.
4. Помещение за контрастни процедури (минимум едно от изброените):
4.1. шоков басейн;
4.2. контрастен душ;
4.3. леден фонтан;
4.4. ледена стая;
4.5. кнайп пътека;
4.6. душ Виши;
4.7. Шарко душ или други възможни от същата категория.
5. Зона за релакс:
5.1. да има тиха и приятна нежна музика с
възможност за контрол на силата на звука;
5.2. затоплени кресла, шезлонги и/или лежанки;
5.3. температурата в помещението трябва да
бъде не по-ниска от 20 – 22 °С;
5.4. светлината да бъде мека и приглушена
без ярки осветителни тела, дразнещи очите, с
възможност за контрол на нивото на светлината;
5.5. съоръженията да предполагат ергономичен комфорт.
6. Рецепция:
6.1. информационна табела, указваща анализ
на водата (физикохимичен, микробиологичен,
радиологичен анализ и балнеологична оценка,
в случай че е минерална, и противопоказания);
лечебно въздействие на лечебната кал и таласотерапевтичните продукти;
6.2. информационна табела за химичен, микробиологичен анализ на таласопродуктите.
7. Санитарни помещения:
7.1. съблекални (отделно за мъже и за жени):
7.1.1. индивидуални гардеробчета/шкафчета
със закачалки за преобличане, с ключ;
7.1.2. пейки за преобличане по 0,6 м на посетител;
7.1.3. кош за отпадъци;
7.1.4. стенно огледало в цял ръст;
7.1.5. обезопасен контакт;
7.2. бани:
7.2.1. душ с топла и студена вода;
7.2.2. течен сапун;
7.2.3. душовите помещения се устройват във
връзка със съблекалните;
7.3. тоалетни; във всяка тоалетна к летка
трябва да има:
7.3.1. врата с брава информатор и закачалка;
7.3.2. кош за отпадъци;
7.3.3. мивка с топла и студена вода, течен
сапун, хартиени салфетки/рола (може да е в
преддверие).
III. Изисквания към обслужването
1. Посрещане от рецепционист.
2. Предоставяне на атрибути за ползване на
центъра (ключ за гардероб, кърпа и други).
3. Извършване на процедура.
4. Изпращане на клиента.
IV. Изисквания към предоставяни услуги
1. Лечебната дейност се осъществява при
спазване изиск вани ята на Наредба № 30 от
2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“.
2. Всички процедури за лице и тяло се изпълняват с продукти на морска основа (водорасли,
корали, планктон и др.).
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3. Даване на информация за:
3.1. всички пакети и процедури, предлагани
в центъра;
3.2. предлаганите методи за лечение и профилактика;
3.3. основни физикохимични характеристики
на водата.
4. Издаване на заключителен лист на пациента
след приключване на терапевтичната програма.
5. Посочване на цената на отделните услуги
в ценоразпис, поставен на видно място в обекта.
V. Изисквания към професионална и езикова
квалификация на персонала
1. Управител на центъра е лице, което отговаря на изискванията на Закона за лечебните
заведения за съответния вид лечебно заведение.
2. Лечебната дейност се ръководи от лекар с
призната медицинска специалност по физикална
и рехабилитационна медицина.
3. Медицински и немедицински специалисти
в съответствие с изискванията на Наредба № 30
от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“,
получили своето образование в акредитирани
висши училища и притежаващи езикова квалификация – 1 чужд език.
4. Немедицинск и специа листи, пол у чили
професионална квалификация по смисъла на
Закона за професионалното образование и обучение в лицензиран център за професионално
обучение и езикова квалификация – ползване
на 1 чужд език:
· изпълнител на термални процедури;
· здравен асистент.
5. Друг персонал:
· рецепционист – средно образование и професионална квалификация в туризма и езикова
квалификация – 1 чужд език.
Забележки:
1. „Езикова квалификация“ е получено образование или обучение по чужд език или на чужд
език във висше училище, профилирана гимназия,
профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално
училище или езиков курс с успешно положен
изпит. Езиковата компетентност се доказва със
съответните дипломи и сертификати.
2. „Ползване на чужд език“ е наличие на
познания по езика, свързани с обслужващия
процес и задълженията на съответната длъжност
(не се изисква документ).
3. Изискванията за наличие на персонал по
т. 4 не са задължителни.
Приложение № 5
към чл. 4, ал. 2
Видове помещения във високотемпературната
секция (суха и влажна) и съоръжения за извършване на контрастни процедури. Характеристики
1. Финландска сауна: помещението е облицовано изцяло от дърво, в което са разположени дървени пейки. Температурата на въздуха
се загрява до 80 – 100 °С посредством печка с
вулканични камъни и ниска влажност – 15 %.
Печката може да бъде електрическа или на дърва.
2. Аромасауна: съчетава пара и етерични
масла от лавандула, смирна, евкалипт и други
полезни аромати.
3. Билкова сауна: използват се различни билки.
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4. Инфраред сауна: затопля се с инфрачервени излъчватели, температурата е по-ниска
(40 – 55 °С), а влажността – по-висока.
5. Руска баня: затопля се посредством печка
на дърва, която нагрява камъни, които задържат
топлината и загряват помещението. След като
се загреят достатъчно, се поливат с вода, за да
се образува пара.
6. Тиролска ловна сауна – нагрети на открит
огън камъни се поставят в меден съд и се заливат с вода.
7. Биосауна: използват се етерични масла и
цветотерапия.
8. Кварцова сауна: помещението е с облицовка от кварц.
9. Класическа парна баня: мокро помещение с
висока влажност, близка до 100 %, и температура
около 45 °С. Облицовката може да е керамика,
стъклокерамика, мрамор или комбинация от
трите. Затопля се посредством парогенератор.
10. Римска баня:
10.1. калдариум: стая с висок таван и плитък
басейн с гореща вода; помещението е топло и
влажно;
10.2. палестра: помещение за физическо натоварване чрез упражнения, бягане и игри;
10.3. тепидариум: затоплено помещение за
извършване на масажи, лечебни процеду ри,
депилаци я; температ у рата в тепи дари у ма е
близка до температурата на човешкото тяло, а
влажността – 35 – 45 %.
11. Турска баня (хамам) – 3 помещения с различно функционално предназначение и въздействие върху човешкия организъм. Температурата
е около 40 – 50 °С.
12. Расул (египетска баня): вид парна баня с
ниска влажност. Температурата на помещението
е 35 – 40 °С, влажността варира според процедурата (50 – 100 %).
13. Солна стая: парна баня, изградена от каменна сол и разновидности. Температурата на
помещението е от 40 до 45 °С.
14. Шоков басейн: малък басейн с температура
около 10 °С и дълбочина 1,6 м.
15. Контрастен душ: формата му може да
бъде различна – цилиндрична, тип „раковина“
или стандартна, облицован със стъклокерамични
плочки, мозайка и др.
16. Шоково ведро: дървено или от метал
(мед) ведро, което се монтира на около 2 метра
височина и се пълни със студена вода, която се
излива посредством „синджир“.
17. Фригидариум: студена стая с топли басейни.
18. Леден фонтан: декоративен басейн, в който
се изсипват бучки лед от специален ледогенератор.
19. Ледена стая: малко помещение от няколко
квадратни метра с температура 2 – 10 °С.
20. Снежна кабина: помещение с отрицателна
температура, в което има лед и сняг.
21. Прик люченск и ду ш: реду ва различни
температурни режими на водата от няколко
типа дюзи.
22. Кнайп пътека: последователно редуващи се
плитки вани, пълни със студена и гореща вода.
23. Душ Виши: душ, при който множество
тoпли и тънки нишкообразни струи падат във
вид на дъжд.
24. Шарко душ: струен душ, с две струи – струя
гореща вода до около 35 – 40 °С и струя хладка
вода (около 15 – 20 °С).
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С Т Р. 7 9
Приложение № 6
към чл. 8, ал. 2

ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

1. Вх. №

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА
2.1. От (наименование на лицето, което ще предоставя услугите в 2.2. ЕИК/БУЛСТАТ
центъра)
2.3. Представител на заявителя или на упълномощеното от него
лице (трите имена и длъжност)
3.1. Адрес на управление (община) 3.2. (пощ. код)
3.4. (ж.к./кв.)
3.7.
(блок)

3.8.
(вход)

3.3. (населено място)

3.5. (булевард/площад/улица)
3.9. (етаж)

3.10. (ап.)

3.11.
(телефон/и)

3.6. (№)
3.12. (факс)

3.13. Адрес за кореспонденция (населено място, булевард/площад/улица, №, телефон/и, е-mail)
4.1. Център, подлежащ на сертифициране
4.2. Адрес на туристическия обект (населено място, булевард/площад/улица, №, телефон/и)
4.3. Вид на обекта:
А) БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН (МЕДИКЪЛ СПА) ЦЕНТЪР
Б) СПА ЦЕНТЪР
В) УЕЛНЕС ЦЕНТЪР
Г) ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР
(Вярното се подчертава)
4.4. Номер и дата на удостоверението за регистрация на лечебно заведение/разрешението за осъществяване на лечебна дейност:
А) БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН (МЕДИКЪЛ СПА) ЦЕНТЪР:
Б) ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР:
4.5. Пореден номер на вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение:
А) СПА ЦЕНТЪР:
Б) УЕЛНЕС ЦЕНТЪР:
5. Приложени документи

№/дата

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
6. Дата и място

7. Подпис и печат

С Т Р.
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Приложение № 7
към чл. 8, ал. 2, т. 5

Справка за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица в
……………………………………………………… център
Длъжност

Брой
лица

Образование

Управител/мениджър на центъра
Лекар
Кинезитерапевт
Рехабилитатор
Медицинска сестра
Масажист
Изпълнител на термални процедури
Козметик
Фризьор
Маникюрист-педикюрист
Рецепционист
Здравен асистент
Воден спасител
Общ брой персонал
Дата и място:
892

Подпис и печат:

Професионална
Езикова
квалификация квалификация

Стаж
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-868
от 30 декември 2015 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 61 от
Закона за защитените територии и чл. 22, ал. 2
от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии утвърждавам
плановете за управление на резерват „Еленова
гора“ и поддържан резерват „Чамджа“. Екземпляри от плановете за управление на резерват
„Еленова гора“ и поддържан резерват „Чамджа“
да се предоставят на съответните регионални и
местни органи.
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Министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-27
от 19 януари 2016 г.
На основание на чл. 42, ал. 5 във връзка с
чл. 42, ал. 1 и чл. 41, т. 3 и чл. 43 от Закона
за защитените територии (ЗЗТ) и стартирана
с писмо изх. № 12-00-900 от 21.08.2015 г. на
Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) процедура за намаляване на площта на
защитена местност „Атолука“, разположена в
землището на с. Равногор, община Брацигово,
област Пазарджик, обявена със Заповед № 1900
от 5.08.1969 г. на министъра на горите и горската
промишленост (МГГП) (ДВ, бр. 82 от 1969 г.) и
разширена със Заповед № 10 от 9.01.1985 г. на
председателя на Комитета за опазване на природната среда (КОПС) при Министерския съвет
(МС) (ДВ, бр. 14 от 1985 г.), както и във връзка
с протокол от 29.09.2015 г. на комисия, назначена
по реда на чл. 38, ал. 1 ЗЗТ със Заповед № РД-0884 от 7.09.2015 г. на директора на Регионалната
инспекция по околна среда и води – Пазарджик
(РИОСВ – Пазарджик):
1. Намалявам с 194 дка площта на защитена
местност „Атолука“ поради обстоятелството, че
още при обявяването є като защитена територия
в нея е включено летовище „Васил Петлешков“
със съществуващи вилни сгради, хотели, асфалтирани улици и др., представляващо урбанизирана
територия, в която липсва предмет на защита – естествено природно местообитание – вековна иглолистна гора, и е без консервационна значимост.
2. Във връзка с т. 1 от територията на защитена местност „Атолука“ се изключват поземлени
имоти с идентификатори: 514007, 514008, 514009,
514011, 514013, 514014, 514015 съгласно картата на
възстановената собственост (КВС) за землището
на с. Равногор, ЕКАТТЕ 61220, община Брацигово, област Пазарджик (към 25.11.2015 г.), с обща
площ 194 дка.

3. В коригираните граници на защитена
местност „Атолука“ попадат поземлени имоти с
идентификатори: 000278, 000279, 000510, 000513,
000517, 000547, 508002, 509002, 514002, 515002 съгласно КВС за землището на с. Равногор, ЕКАТТЕ
61220, община Брацигово, област Пазарджик, с
обща площ 2992,861 дка.
4. Заповедта не променя режима на дейностите,
регламентирани със Заповед № 1990 от 5.08.1969 г.
на МГГП и Заповед № 10 от 9.01.1985 г. на председателя на КОПС при МС.
5. След влизане в си ла на тази заповед
РИОСВ – Пазарджик, да предприеме необходимите действия по отразяване на промените в
границите на защитената територия в КВС за
землището на с. Равногор, община Брацигово,
област Пазарджик.
Промяната да се отрази в Държавния регистър
на защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
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МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-6
от 21 януари 2016 г.
С оглед необходимостта от осъществяване
на миннотехнологичните дейности на рудник
„Трояново-север“ в съответствие със стратегическите планове за развитие на „Мини Марицаизток“ – ЕАД, писмо входящ номер АУ 14-15
от 14.12.2015 г. на възложителя Андон Андонов – изпълнителен директор на „Мини Марицаизток“ – ЕАД, решения на Министерския съвет
на Република България № 755 от 21.09.2004 г.
за утвърждаване на списък на стратегическите
обекти от национално значение в енергетиката и
№ 655 от 13.07.2005 г. за предоставяне на концесия
за добив на твърди горива от находище „Източ
номаришки въглищен басейн“, на основание
чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 111
и чл. 128, ал. 13 ЗУТ, Заповед № РД-02-15-15
от 30.01.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за допускане изработването на специализиран подробен устройствен план (СПУП) за рудник „Трояново-север“,
за части от землищата на гр. Раднево и с. Бели
бряг на територията на община Раднево, Акт за
изключителна държавна собственост № 559 от
20.07.1999 г., Решение по ОВОС № 3-2 от 1997 г.
и писмо № 26-00-1775, 1776 и 1777 от 15.08.2014 г.
на Министерството на околната среда и водите
за преценяване необходимостта от провеждане
на процедура по екологична оценка и оценка за
съвместимост по реда на Закона за опазване на
околната среда и Закона за биологичното разно
образие, писмо изх. № 33-НН-1435 от 8.01.2015 г.
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на Министерството на културата, Решение № КЗ-9
от 1995 г. на Комисията за земята за утвърждаване на площадки и трасета за проектиране и
промяна на предназначението на земеделските
земи за неземеделски нужди, потвърдено с писмо
№ 70-506 от 3.02.2011 г. на Министерството на земеделието и храните, писмо изх. № 2600-1616(1) от
23.11.2015 г. на Община Раднево относно наличие
на картотекирана растителност, съгласуване със
заинтересованите експлоатационни дружества
„ЕВН България Електроразпределение“ и „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Стара
Загора, Решение по Протокол № УТНЕ-01-02-01
от 14.01.2016 г. от заседанието на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика при МРРБ и Заповед
№ РД-02-15-43 от 17.03.2015 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
одобрявам специализиран подробен устройствен
план за развитие на рудник „Трояново-север“,
за части от землищата на гр. Раднево, ЕКАТТЕ
61460, и с. Бели бряг, ЕКАТТЕ 03407, община
Раднево, област Стара Загора, съгласно приетата
графична и текстова част на документацията,
представляваща неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Стара
Загора, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
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За министър:
Н. Нанков

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-16
от 28 декември 2015 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1,
ал. 5 и 6 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз, сертификат за акредитация с рег. № BMWFJ-92.716/0112-1/12/2013 с
дата на първоначална акредитация 23.09.1998 г.,
в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 и
Закона за акредитация на Австрия от 2012 г.
(Федерален бюлетин № 1, бр. 28/2012) и стандарта ONORM EN45011 за органи за сертификация
на продукти от Федералното министерство на
икономиката, семейството и младежта на Република Австрия, входиран в Министерството
на земеделието и храните със заявление с вх.
№ 70-1688 от 16.04.2013 г., и писмо за представяне на допълнителни документи с вх. № 70-1688
от 26.09.2013 г., потвърждение за акредитация
в съответствие с изискванията на стандарт EN
ISO/IEC 17065:2012, издадено от Федералното
министерство на науката, изследванията и икономиката с дата 6.08.2015 г., с входящ № 70-4646
от 14.08.2015 г. на МЗХ и Заповед № РД-09-953
от 28.12.2015 г. на министъра на земеделието и
храните разрешавам на „Австрия био гаранти“
ГмбХ, регистрирано в търговския регистър на
Република Австрия под ф.д./фирмен № 787753р,
чрез „Австрия био гаранти клон България“ КЧТ,
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с ЕИК 203483247, със седалище и адрес на управление в Република България – София, ул. Свети
Седмочисленици 6, ап. 14, да извършва контрол
и сертификация на продукти съгласно Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 2092/91, ОВ на ЕС L 189 от
20 юли 2007 г. и Регламент (ЕО) № 889/2008 на
Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент
№ 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола.
Разрешението е валидно до 12.08.2018 г.
МЗХ, рeг. № BG-BIO-16.
Министър:
Д. Танева
725
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-10
от 6 януари 2016 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1,
ал. 5 и 6 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз във връзка със заявление
с вх. № АО-1118 от 2.07.2015 г. и сертификат за
акредитация с рег. № 106-3, издаден от Националната институция за акредитация на Република
България, и Заповед № РД-09-2 от 6.01.2016 г. на
министъра на земеделието и храните разрешавам
на Институт за контрол на биологични продукти
акционерно дружество с фирма „Био Еллас“ – Гърция, чрез търговско представителство с наименование „Институт за контрол на биологични
продукти акционерно дружество с фирма „Био
Еллас“, с БУЛСТАТ 175426883, със седалище и
адрес на управление в Република България – София, район „Оборище“, п.к. 1233, бул. Сливница
141 – 143, ет. 6 – 7, и адрес за кореспонденция:
Пловдив, ул. Патриарх Евтимий 15, ет. 1, офис 8,
да извършва контрол и сертификация на продукти
съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и
за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB, L
189, 20.07.2007 г.) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на
Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент
№ 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола
(OB, L 250, 18.09.2008 г.). Продуктовият обхват
включва: живи или непреработени земеделски
продукти, включително аквакултури и водорасли;
преработени земеделски продукти и продукти от
аквакултура, предназначени за храна, дрожди и
алги, фураж, вкл. дрожди и фураж за риби, посевен и посадъчен материал.
Разрешението е валидно до 4.11.2018 г.
МЗХ, рeг. № BG-BIO-10.
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Министър:
Д. Танева
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-96
от 28 декември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
част от землището на с. Осеново (без територията,
за която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със Заповед № 300-5-74
от 15.09.2003 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра и Заповед № РД-18-03-1
от 12.02.2014 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна), община
Аксаково, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети със забележки с протокол от
14.12.2015 г. на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Варна. Окончателните материали
след отстраняване на констатираните забележки
са приети на 22.12.2015 г.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3407-П
от 22 януари 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройственния правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1613 от 3.08.2015 г. (ДВ, бр. 67 от 2015 г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 3913 от 22.01.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство – Бяла Слатина,
намираща се в местността Агиното бранище,
землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла
Слатина, област Враца, обособена част от „Сортови семена – Елит“ – ЕАД, София (наричана
по-нататък „обособената част“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 1 930 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
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2.2. стъпка на наддаване – 50 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
150 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 12-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ на цена
1000 лв. (с включен ДДС) или равностойността
им в евро и се заплаща, както следва: в касата
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или чрез банков
превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка на
лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност,
както и лица, осъдени за банкрут;
2.8. посещения и оглед на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Сортови
семена – Елит“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
714
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РЕШЕНИЕ № 3408-П
от 22 януари 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1572 от 19.05.2014 г. (ДВ, бр. 45 от 2014 г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 3916 от 22.01.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Добрич, представляващ: поземлен имот с идентификатор 02508.80.2 с площ 3155 кв. м, намиращ
се на ул. Теменуга, гр. Балчик, община Балчик,
област Добрич, ведно с построените в него сгради, както следва:
а) сграда с идентификатор 02508.80.2.1 на
1 етаж със застроена площ 61 кв. м, масивна
конструкция;
б) сграда с идентификатор 02508.80.2.2 на
1 етаж със застроена площ 27 кв. м, масивна
конструкция;
в) сграда с идентификатор 02508.80.2.3 на 1 етаж
със застроена площ 8 кв. м, масивна конструкция,
наричан по-нататък „имота“, да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 110 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол София, ул. Врабча 23, стая 414, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ на цена
500 лв. (с включен ДДС) или равностойността
им в евро и се заплаща, както следва: в касата
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или чрез банков
превод по сметка на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG
9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната
документация; разходите по заплащането на
тръжната документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предход-
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ното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
2.8. посещения и оглед на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
715
РЕШЕНИЕ № 3409-П
от 22 януари 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1608 от 22.05.2015 г. (ДВ, бр. 41 от 2015 г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 3917 от 22.01.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Габрово, представляващ: урегулиран поземлен
имот ХVІІ-36 – за училище, от кв. 5 по действащия подробен устройствен план на с. Соколово,
целият с площ 8140 кв. м, намиращ се в с. Соколово, община Дряново, област Габрово, ведно
с построените в него:
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а) масивна двуетажна сграда (бивше училище)
със застроена площ 360 кв. м, и
б) масивна едноетажна сграда (външна тоалетна) със застроена площ 12 кв. м,
наричан по-нататък „имота“, да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 35 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ на цена
500 лв. (с включен ДДС) или равностойността
им в евро и се заплаща, както следва: в касата
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или чрез банков
превод по сметка на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG
9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната
документация; разходите по заплащането на
тръжната документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност, или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
2.8. посещения и оглед на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
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2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
716
РЕШЕНИЕ № 3410-П
от 25 януари 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл 22 г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1557 от 11.09.2013 г. (ДВ, бр. 83 от
24.09.2013 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 3922 от
25.01.2016 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост № 000085, с площ 16 440 кв. м,
намиращ се в м. Барата, с. Тученица, община
Плевен, област Плевен, ведно с построената в него
сграда: Радиопредавателен център, състоящ се от
подземна част с площ 110 кв. м и надземна част
с площ 117 кв.м (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 90 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 30 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ на цена
500 лв. (с включен ДДС) или равностойността
им в евро и се заплаща, както следва: в касата
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или чрез банков
превод по сметка на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG
9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащане-
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то се извършва преди получаване на тръжната
документация; разходите по заплащането на
тръжната документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност, или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
2.8. посещения и оглед на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
717

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 543
от 23 юли 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община (СО) е постъпило
заявление вх. № ГР-94-П-33 от 25.09.2012 г. от Павлина Павлова Никифорова чрез пълномощника є
Иван Михайлов Николов за допускане изработване
на подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 100Г
до о.т. 17А и план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за имот с идентификатор № 32216.2312.71
по кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на с. Иваняне, район „Банкя“.
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Към заявлението са приложени: нотариален акт
№ 15, том II, peг. № 7073, дело № 194 от 6.12.2010 г.,
нотариален акт № 62, том V, peг. № 9048, дело
№ 791 от 23.10.2010 г., скица № 30187 от 11.05.2012 г.
на ПИ с идентификатор № 32216.2312.71, издадена
от Службата по геодезия, картография и кадастър
(СГКК), пълномощно, задание и мотивирано
предложение.
Искането за изменение на действащия ПУП е
разгледано от отделите „Общ устройствен план“,
„Благоустройствени дейности и природни ресурси“,
„Комуникации и транспорт“, „Правен“ на НАГ.
Заданието, мотивираното предложение и приложените доказателства са разгледани и приети
в заседание на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) с протокол
№ ЕС-Г-67 от 2.10.2012 г., т. 31.
Със Заповед № РД-09-50-893 от 12.10.2012 г.
на главния архитект на Столична община е одобрено заданието, със Заповед № РД-09-50-906 от
17.10.2012 г. на главния архитект на Столична община е допуснато изработването на ИПР от о.т. 100г
и ПРЗ за ПИ с идентификатор № 32216.2312.71
по КККР.
Със заявление вх. № АГ-94-00-360 от 25.04.2013 г.
от Павлина Павлова Никифорова чрез пълномощника є Иван Михайлов Николов, получено чрез
район „Банкя“, е внесен проект, като по препоръка
на кмета на район „Банкя“ в проекта е включена
улична регулация от о.т. 17А до о.т. 17Б и ПРЗ за
УПИ I – „за ТП“, кв. 27А.
С писмо изх. № ГР-94-П-33/2012 от 10.07.2013 г.
на началник-отдел „Подробен устройствен план“
на НАГ проектът за ПУП е изпратен за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
С писмо изх. № АГ 94 00-390/1 от 18.10.2013 г.
кметът на район „Банкя“ с приложен разписен
списък удостоверява, че при съобщаването на
проекта и проведеното обществено обсъждане
няма постъпили възражения.
С писмо изх. № ГР-94-П-33/2012 от 10.05.2014 г.
на началник-отдел „Подробен устройствен план“
на НАГ до вносителите е поискано да представят: решение за преценка от необходимостта от
екологична оценка, съгласувателни писма от
експлоатационните дружества и заснемане на
високата дървесна растителност, заверена от
дирекция „Зелена система“.
Внесени са исканите съгласувания, както следва: заснемане на високата дървесна растителност,
заверена под № ЗС-94-П-8 от 17.06.2014 г. от дирекция „Зелени системи“ при СО, писмо № ТУ-2135
от 17.06.2014 г. на „Софийска вода“ – АД, писмо
№ 1201510622 от 30.06.2014 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД.
Проектът е разгледан и приет в заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-54 от 15.07.2014 г.,
т. 23, със служебно предложение да се запази
отреждането на УПИ I за ПИ № 3008 от кв. 26
по действащ ПУП и на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС проектът да се изпрати в СОС.
С п и с м о и з х . № Г Т- 9 4 - П -3 3 [1] о т
25.09.2012/27.01.2015 г. на началник-отдел „Подробен устройствен план“ на НАГ до заявителите
е указано да се представи становище от директора
на Регионалната дирекция по околната среда и
водите (РИОСВ) – София, за преценка необходимостта от извършване на екологична оценка.
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В изпълнение на това с писмо изх. № 94-00-3221
от 27.04.2015 г. директорът на РИОСВ – София,
заявява, че не е необходимо провеждане на процедури по реда на глава втора от наредбата за ОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Допускането на изработването на проекта със
Заповед № РД-09-50-906 от 17.10.2010 г. на главния
архитект на Столична община преди влизане
в сила на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 26.11.2012 г.),
поради което на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.) производството следва да
се довърши по реда, действал преди 26.11.2012 г.
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка
с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от
Павлина Павлова Никифорова, собственик на
поземлен имот с идентификатор № 32216.2312.71,
предмет на проекта, което се установява от приложените документи за собственост и издадената
скица от СГКК, с което е спазена разпоредбата
на чл. 124а, ал. 5 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводстваните
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересованото лице
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, одобрено е задание и
е разрешено изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането,
проектът е съобщен на заинтересованите лица,
същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С ПРЗ се урегулира ПИ с идентификатор
№ 32216.2312.71 с конкретно предназначение „за
обществено обслужване, хоспис“, създава се
улична регулация от о.т. 17А до о.т. 17Б.
Лицето (изход) към улица се осигурява по
предви дената с плана улична рег улаци я от
о.т. 17А – 100Г, с което е спазено изискването на
чл. 14, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 4 ЗУТ.
Пред ви ж да не т о на ул и ч на рег ула ц и я о т
о.т. 17А – 100Г налага изменение на границите
на УПИ I-3008.
Уличната регулация е мероприятие, което се
изгражда в публичен интерес и е обект – собственост на Столична община, за задоволяване
на общинска нужда.
С оглед на горното е налице основанието в
чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 ЗУТ.
С оглед на това отпада необходимостта от
предвиденото разширение при о.т. 100Г, предвидено с действащия ПУП, одобрен със Заповед
№ 2705 от 29.12.1967 г. на ИК на СНС.
Кадастралната карта за местността е одобрена
със Заповед № РД-18-12 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (АГКК).
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е изработен
действащият ПУП, и основание за изменението
му по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Предвид това при изменението на уличната
регулация е спазен чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
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С ПЗ се предвижда триетажно застрояване с
общественообслужваща функция. Застрояването
се одобрява при спазване изискванията за разстояния до границите на УПИ по чл. 31, ал. 1, 2
и 5 и чл. 35 ЗУТ по отношение застрояването с
нежилищно предназначение и изискванията за
разстояния през улица по чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ.
С оглед на горното с проекта на плана за
застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и сгради, включително през
улица.
Съгласно ОУП на СО имотите попадат в устройствена зона „Жилищна зона с малкоетажно
застрояване с допълнителни специфични изисквания“ (Жм2) и „Зона за общественообслужващи
дейности и озеленяване в околоградски район“
(Оз1) съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО.
Конкретното предназначение на УПИ и застрояване на сграда с общественообслужваща
функция в зона „Оз1“, предмет на разработката,
е допустимо в тази устройствена зона.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица, по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1
ЗОС, и териториалният обхват на плана е над
три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са мотивираните предписания в заповедта за допускане изменение на ПУП, проектът
е съгласуван със „,Софийска вода“ – АД, и „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените експертна
оценка и контролно заснемане на съществуващата дървесна растителност, заверени от дирекция
„Зелена система“ – СО, както и чл. 125, ал. 6 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129,
ал. 1, чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 4,
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 108,
ал. 5, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1, 2 и 5, чл. 35,
чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2, чл. 125, ал. 6 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 6
и 16 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-54 от 15.07.2014 г.,
т. 23, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за улична регулация от
о.т. 100Г до о.т. 17А, в.з. Бели брег, по кафявите и
зелените линии, цифри и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. План за улична регулация от о.т. 17А до
о.т. 17Б, в.з. Бели брег, по червените и сините
линии и цифри съгласно приложения проект.
3. Изменение на план за регулация на УПИ
I-3008, кв. 26, изменение на план за регулация
на УПИ XI-3021, създаване на УПИ XIV-71 „за
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обществено обслужване и хоспис“, кв. 27, в.з. Бели
брег, по кафявите и зелените линии, цифри, текст,
щрихи и зачертавания и с корекциите с виолетов
цвят съгласно приложения проект.
4. План за регулация за създаване на УПИ I
„за ТП“, кв. 27А – нов, в. з. Бели брег, по червените линии, цифри и текст съгласно приложения
проект.
5. План за застрояване на УПИ XIV-71 „за
обществено обслужване и хоспис“, кв. 27, и за
УПИ I „за ТП“, кв. 27А – нов, в.з. Бели брег,
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
830
РЕШЕНИЕ № 82
от 17 декември 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № № ГР-94-00-341 от 30.11.2009 г. от Надка
Тодорова Стоянова и Христо Петров Петров с
искане за разрешаване изработването на проект
за подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за поземлени имоти (ПИ) с пл.
№ 3598 и № 3412, к.л. Г-12-3-Г, планоснимачен
район с. Бистрица, район „Панчарево“.
Към заявлението са приложени мотивирано
предложение за ПРЗ, нотариален акт № 192, том
I, рег. № 2679, дело № 169 от 6.03.2009 г., нотариален акт № 75, том II, рег. № 11345, дело № 251 от
14.11.2006 г., скици за поземлени имоти № 523021 и
523208 по КВС, землище на с. Бистрица, издадени
от общинската служба по земеделие, скици на ПИ
с пл. № 3598 и № 3412, к.л. Г-12-3-Г, идентични
с поземлени имоти № 523021 и 523208 по КВС,
издадени от дирекция „Софийски кадастър“ – СО,
и пълномощно.
Заявлението с приложените към него доказателства заедно със становищата на отделите на
НАГ са разгледани на заседание на ОЕСУТ, като
с решение по протокол № ЕС-Г-61 от 22.06.2010 г.,
т. 24, е прието мотивираното предложение и е
предложено на главния архитект на СО да издаде заповед за допускане на изработването на
проект за ИПР и ПЗ при задължително спазване
на условията на отделите на НАГ.
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Със Заповед № РД-09-50-1195 от 15.07.2010 г. на
главния архитект на Столична община е допуснато
изработването на проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и план за
застрояване в обхвата на поземлени имоти № 3598
и № 3412, к.л. Г-12-3-Г, до кв. 21, м. С. Бистрица.
Заповедта е изпратена до кмета на район „Панчарево“ и заявителите за сведение и изпълнение
с писмо изх. № ГР-94-00-341 от 16.07.2010 г.
Със заявление вх. № ГР-94-00-341 от 21.04.2011 г.
е внесен проект за одобряване на ПУП – план
за регулация и застрояване на поземлени имоти
с пл. № 3598 и № 3412, кв. 21, м. С. Бистрица, с
обяснителна записка.
Представени са съгласуван проект от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 3.12.2010 г.,
данни за предварително проучване № ТУ-4898 от
30.11.2010 г. от „Софийска вода“ – АД, и декларация за липса на съществуваща висока дървесна
растителност, заверена от дирекция „Зелена
система“ – СО, на 25.01.2011 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо изх. № 6602-280/3 от
28.07.2011 г. на главния архитект на район „Панчарево“ в законоустановения срок не са постъпили
възражения. Същият е разгледан от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-9 от 7.02.2012 г., т. 17, като са
направени служебни предложения във връзка с
влязлата в сила кадастрална карта за територията
да се представи скица от кадастрална карта и
проект, изготвен върху същата, да се изпълнят
указанията на отдел „ТП“ и да се представи предварителен договор по чл. 15, ал. 3 ЗУТ.
Със заявление вх. № ГР-94-00-341 от 14.10.2013 г.
от Пепа Димитрова Панева като пълномощник
на Надка Тодорова Стоянова и Христо Петров
Петров е внесен проект за ПУП – ИПР и ПЗ за
поземлен имот с идентификатор 04234.6972.3598
по КККР на с. Бистрица, изработен върху данни
от действащата кадастрална карта на с. Бистрица,
одобрена със Заповед № РД-18-51 от 3.11.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК, и е поискано
изключване на поземлен имот с идентификатор
04234.6972.208 от обхвата, за който е разрешена
устройствената процедура.
Със заявление вх. № ГР-94-00-341 от 11.05.2015 г.
д о п ъ л н и т е л н о с а п р ед с т а в е н и с т а н о в и щ е
№ 94-00-1266 от 5.03.2015 г. на директора на
РИОСВ – София, за преценяване на необходимост
от извършване на екологична оценка и скица на
поземлен имот с идентификатор 04234.6972.3598
по КККР на с. Бистрица, издадена от СГКК.
Преработеният проект е съобщен по реда
на ч л. 128, а л. 10 ЗУ Т, кат о съгласно писма изх. № 6602-280/9 о т 2.07.2014 г. и изх.
№ 6602-280/11 от 19.08.2014 г. на кмета на район „Панчарево“ в законоустановения срок не
са постъпили възражения, предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ. Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ
с решение по протокол № ЕС-Г-43 от 16.06.2015 г.,
т. 8, като е предложено същият да бъде изпратен за
одобряване в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Допускането на изработването на проекта
със Заповед № РД-09-50-1195 от 15.07.2010 г. е
преди влизане в сила на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
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26.11.2012 г.), поради което на основание § 124
ПЗРЗИДЗУТ производството следва да се довърши
по реда, действал преди 26.11.2012 г.
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересовано лице по смисъла на чл. 124,
ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ,
а именно от Надка Тодорова Стоянова като
собственик на поземлен имот с пл. № 3598, к.л.
Г-12-3-Г, планоснимачен район с. Бистрица, което
се установява от представените в производството
документи за собственост и скица. Въз основа на
същия документ за собственост лицето е вписано
като такова в приложената скица от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 04234.6972.3598
по КККР на с. Бистрица.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ПУП от
компетентния за това орган, внесеният проект
е съобщен на всички заинтересовани лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотът се
урегулира за първи път и регулационните граници следват имотните такива в съответствие с
чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
С плана за регулация се урегулира нова задънена улица от о.т. 692-692а до о.т. 692б, с цел
осигуряване на лице (изход) към улица на новообразувания УПИ Х-3598 в съответствие с чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен
да одобри проекта за ПУП в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински
съвет. Проектното решение е целесъобразно и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Новообразуваният УПИ ще позволи на собственика му да го използва съгласно инвестиционните
си намерения в съответствие с предвижданията
на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имота – предмет
на плана, попада в „Жилищна зона с малко
етажно застрояване в природна среда“ (Жм1).
Предвиденото застрояване на жилищна сграда
е допустимо в тази устройствена зона съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Параметрите на застрояване, отразени в матрицата
върху застроителната част на плана, отговарят на
предвидените в т. 5 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда 3-етажно
ниско като характер и свободностоящо като начин
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на жилищни сгради до
вътрешните граници на УПИ.
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С оглед на горното с проекта на плана за
застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и сгради, включително през
улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация за липса на съществуваща висока дървесна
растителност, заверена от дирекция „Зелена
система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 6
ЗУТ, което се установява от представеното становище на директора на РИОСВ за преценка
на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, от което е
видно, че липсва необходимост от извършването
на оценка на въздействието върху околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ и Заповед
№ РД-09-1423 от 5.12.2012 г. на кмета на Столична
община, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 103, ал. 4, чл. 31, ал. 1,
чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 5 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-43 от 16.06.2015 г., т. 14, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация за откриване на нова
задънена улица от о.т. 692-692а до о.т. 692б. План
за регулация и за създаване на нов УПИ Х-3598,
кв. 21, местност С. Бистрица, район „Панчарево“,
по сините и червените линии, цифри, букви и
текст съгласно приложения проект.
2. План за застрояване за нов УПИ Х-3598,
кв. 21, местност С. Бистрица, район „Панчарево“,
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
831
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 88
от 18 декември 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на външно
ел. захранване НН с ВЛУП до имот с идентификатор 04279.28.30, местността Карамихайлов
бунар, по кадастралната карта на Благоевград,
минаващо през имоти с идентификатори 04279.27.38
(селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.28.80 (селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска собственост),
04279.28.731 (селскостопански, горски, ведомствен
път – общинска собственост), 04279.29.43 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска
собственост) и 04279.29.44 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по
кадастралната карта на Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
754

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 3-14
от 26 ноември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.1.1147 по КК на гр. Бургас, местност
Ъгъла (бивша Кюшето), землище кв. Сарафово,
землище гр. Бургас, с който се обособява нов
УПИ XXVI-1147, кв. 7, отреден – „За рекреационни дейности“, с устройствени показатели за
застрояване, както следва: Пл.застр. – до 30 %,
Кинт. – до 1, Нк.к. – до 7,5 м (2ет=Т), с предвидено застрояване, посочено с ограничителни
линии застрояване на нормативни отстояния
от регулационите граници в съответствие с
предвижданията за устройствена зона 2/Ок по
одобрения ОУП на гр. Бургас, с процент на
редукция – 25 %, съгласно приложения проект.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
841
РЕШЕНИЕ № 6-15
от 17 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 16, ал. 1 и 7
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на
нови обслужващи улици с о.т. 24а-о.т. 24-о.т. 28-
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о.т. 29, о.т. 24-о.т. 25-о.т. 26 и о.т. 25-о.т. 27-о.т. 28
за осигуряване на транспортен достъп до УПИ в
границите на устройствена зона 5/Пп по действащ ОУП на гр. Бургас (в местност Елентарла,
землище кв. Долно Езерово) в предвидено разширение на населеното място съгласно приложения
проект с таблицата на засегнатите от трасето на
улицата имоти.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външен
водопровод за захранване на имоти с идентификатори 07079.5.1485 и 07079.5.1486 по КК на гр. Бургас (в местност Елентарла, землище кв. Долно
Езерово) в контактна зона на урбанизираната
територия съгласно приложения проект с таблицата на засегнатите от трасето на улицата имоти.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас,
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
842
РЕШЕНИЕ № 6-16
от 17 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на 2 бр. кабелни линии 20
kV от УПИ І, кв. 7 по плана на в.з. Минерални
бани до ТП „ТКЗС Банево“, преминаващо през
имоти с пл. № 060023, 060024 и 060025 по КВС,
землище кв. Банево, гр. Бургас, съгласно приложения проект и таблица на засегнатите имоти.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

843

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 6-40
от 17 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 62а, ал. 1 и 2, чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 4
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
І. Отменя Решение № 49-16 от 24.03.2015 г. (ДВ,
бр. 32 от 2015 г.), с което е одобрена актуализация
на ПУП – ПРЗ на ж.к. Изгрев, Бургас – окончателен проект, ведно с правилата и нормите за неговото прилагане съгласно приложената графична
и текстова част като нищожно в частта му за:
1. УПИ ІІ-372 – „За жилищни нужди“, целият с площ 1213 кв. м в кв. 22а, при граници:
север – УПИ І, изток – улица, юг – УПИ ІІІ, и
запад – улица, с идентификатор 07079.501.438,
с площ 1213 кв. м по КККР на гр. Бургас, при
съседи: имоти с идентификатори 07079.501.312,
07079.501.439, 07079.501.357 и 07079.501.422
и
– УПИ ІV-372 – „За жилищни нужди“, целият
с площ 2612 кв. м в кв. 22а, при граници: север – улица, изток – УПИ ІІІ, юг и запад – улица, с
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идентификатор 07079.501.440, с площ 2611 кв. м по
КККР на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори 07079.501.439 и 07079.501.312, които са отредени за ПИ с идентификатор 07079.501.372, целият
с площ 4500 кв. м, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.501.373, 07079.501.123, 07079.501.374,
07079.501.375, 07079.501.124 и 07079.501.326 по КККР
на гр. Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-9 от
30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК.
2. УПИ V – „За жилищни нужди“, в нов кв. 3а
по плана на ж.к. Изгрев, при граници: север и
изток – УПИ І, юг – УПИ ІV, и запад – улица, с
площ 734 кв. м, който е отреден за ПИ с идентификатор 07079.501.133, целият с площ 865 кв. м,
при съседи: имоти с идентификатори 07079.501.134
и 07079.501.91 по КККР, одобрена със Заповед
№ РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
ІІ. На основание чл. 60, ал. 1, предл. 2 АПК
с оглед защита на особено важни обществени
интереси – опазване на зелени площи за широко
обществено ползване от застрояване, допуска
предварително изпълнение на решението по т. І.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков

844

ОБЩИНА КУБРАТ
РЕШЕНИЕ № 23
от 21 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кубрат,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – трасе на подземна оптична
мрежа за електронни съобщения за нуждите на
„Нетуоркс – България“ – ООД, на територията
на община Кубрат в землището на с. Беловец,
минаващо през имоти – общинска собственост, с
№ 000104 (образуван от имот № 000084), 000152,
000159, 000181, 000190, 000207, 000359 (образуван
от имот № 000210), 000220, 000256, 000258, 000276,
000279, 000282, 000283.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.

732

Председател:
Х. Карасюлейман

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 39
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:

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

1. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасе на външно ел. захранване до имот 158009,
м. Горничето, землище с. Марикостиново, с трасе,
преминаващо през имот 000736 – път ІV клас,
общинска собственост и сервитути, съгласно
регистър на засегнатите имоти, заверен от ОС
„Земеделие“ .
2. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план)
за трасе на външен водопровод до имот 158009,
м. Горничето, през имот 000736 – път ІV клас,
общинска собственост и сервитути, съгласно
регистър на засегнатите имоти, заверен от ОС
„Земеделие“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград
Председател:
Г. Динев
727
РЕШЕНИЕ № 41
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:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасе на външно ел. захранване до имот 009029,
м. Тузла, землище с. Ново Кономлади, с трасе,
преминаващо през имоти: № 000093, 000069 – полски път, общинска собственост, 000131 – канал,
общинска собственост – землище на с. Ново
Кономлади, и сервитути съгласно регистър на
засегнатите имоти, заверен от ОС „Земеделие“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Г. Динев
728
РЕШЕНИЕ № 58
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:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасе на външно ел. захранване до имот 060034,
м. Мишелъко, землище с. Кърналово, с трасе, преминаващо през имоти: № 000097, 000296 – полски
път, общинска собственост, имот 003003 – нива,
частна собственост, землище с. Рупите; имоти:
№ 000249, 000345 – канал, общинска собственост, имоти: 000256, 000257, 000343, 000346,
000347 – полски път, общинска собственост, имот
000341 – пасище, мера, общинска собственост,
имот 000540 – канал, държавна собственост,
МЗХ – ХМС, имот 000433 – път ІІІ клас, държавна собственост – землище на с. Кърналово,
и сервитут, засягащ имоти № 000097, 000296,
003003, землище с. Рупите, и имоти № 000249,
000256, 000257, 000341, 000343, 000345, 000346,
000347, 000433, 000540, 100041, 100046, 101014,
102001, 102015 и 102016, землище с. Кърналово,
съгласно регистър на засегнатите имоти, заверен
от ОбС „Земеделие“.

С Т Р.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Г. Динев
729

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 34
от 29 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
на кмета на община Пещера Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с № 439007 с начин
на трайно ползване Стопански двор, местност
Кътево кладенче, в землището на с. Радилово, община Пещера, като трасето на кабелния
ел. провод започва от съществуващ трафопост
№ 3 – Радилово, разположен в имот № 500002,
преминава на югозапад подземно през поземлен
имот № 500002 – път ІV клас на община Пещера,
продължава подземно през имот № 438011 – местен път на община Пещера, и достига до поземлен
имот № 439007 – Стопански двор, местност Кътево
кладенче, в землището на с. Радилово, община
Пещера, собственост на „Фунгофория“ – ООД.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общинския
съвет – г р. Пещера, в едномесечен срок о т
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
Цв. Лепарова
742

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 30
от 21 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – парцеларен
план на „Ел. провод 110 kV „Венера“ – етап ІІ изместване – втори вариант, първи етап“ в землището
на с. Рисиманово и с. Бели бряг, община Раднево.
Председател:
Р. Йовчев
801
РЕШЕНИЕ № 31
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. Раднево, одобрява прект за ПУП – парцеларен план за обект „Изместване на ВЛ 220
kV „Овчарица“ (собственост на „ЕСО“ – ЕАД),
разположена пред фронта на водене на минните работи в източната част на находището“ в
землищата на с. Ковачево и с. Полски Градец,
община Раднево.
Председател:
Р. Йовчев
802

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 32
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. Раднево, одобрява проект за ПУП – парцеларен план за обект „Изместване на ВЛ 110 kV
„Знаменосец“, разположена пред фронта на водене
на минните работи в източната част на находището“ в землищата на с. Ковачево и с. Полски
Градец, община Раднево.

803

Председател:
Р. Йовчев

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 40
от 22 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № ІІІ
на ОЕС, взето с протокол № 6 от 3.09.2015 г.,
Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения ПУП – ПРЗ (план
за регулация и застрояване) за кв. 173 и част от
кв. 159 и улица с осови точки 63-64а по плана
на гр. Септември, с който се променя трасето на
улицата, обособява се ново трасе, изместено в
североизточна посока, с нови осови точки 62а-64б
с ширина 8 м. С изменение на уличната регулация
в кв. 159 се предвижда дворищно-регулационните линии на УПИ І, ІІ, ІІІ и ІV да достигнат до
новата улична регулация. В кв. 173 се предвижда
да се обособят 6 бр. нови УПИ и алея с ширина
3 м с осови точки 62б-62в съгласно представения
проект за ПР. С ПЗ (план за застрояване) в кв. 173
се предвижда свободностояща нискоетажна застройка в устройствена зона „Жм“ (Жилищна с
малка височина) и с градоустройствени показатели: плътност на застрояване – 60 %, Кинт. – 1,2,
минимално озеленяване – 40 %, и Н = до 10 м.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

845

Председател:
Л. Влайков

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
РЕШЕНИЕ № 31
от 28 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хад ж идимово, одобрява подробен уст ройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за прокарване на трасе на електропровод до имот с
номер 12050, намиращ се в местността Игрището
в землището на с. Гайтаниново, община Ха

БРОЙ 11
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джидимово, област Благоевград, представляващ
урегулиран поземлен имот – парцел ІІ (втори)
съгласно одобрен ПУП – ПРЗ.
Председател:
М. Имамов
846

ВЕСТНИК

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда на
АПК пред Административния съд – Ямбол.

723
РЕШЕНИЕ № 33
от 28 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хад ж идимово, одобрява подробен уст ройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
на електропровод до имот с номер 000166, намиращ се в землището на с. Петрелик, община
Хаджидимово, област Благоевград, като част от
комплексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ) по чл. 150 ЗУТ.
Председател:
М. Имамов
847

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № ДС-04/0004
от 21 януари 2016 г.
В Областна администрация – Ямбол, е постъпило искане с вх. № 4702/0051 от 20.08.2015 г.
от „Овергаз мрежи“ – АД, с ЕИК 130533432, със
седалище и адрес на управление София, община
Столична, ул. Филип Кутев 5, с представител Иван
Чолаков, проект на ПУП – ПП и план-схема за
обект „Трасе на разпределителен газопровод и
окклонение до „ГМВ Груп – Фууд енд Полимерс
Индъстри“ – ЕООД, с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол, ведно с всички изискуеми
документи към него за одобряване по реда на ЗУТ.
Изработеният проект на ПУП – парцеларен
план и план-схема за трасето на газопровода са
обявени от Община Ямбол: в „Държавен вестник“, брой № 80 от 2015 г., и във вестник „Твоят
ден“ от 19.10.2015 г., и от Община „Тунджа“: в
„Държавен вестник“, брой № 77 от 2015 г., и във
вестник „Време“, брой 28 от 30.09.2015 г. В законоустановения срок няма постъпили възражения.
Представеният проект на ПУП – ПП и плансхема са внесени за разглеждане от Областен
експертен съвет на основание чл. 128, ал. 12
ЗУТ и е приет с протокол № 1 от 20.01.2015 г.
без забележки.
Предвид изложеното и на основание чл. 129,
ал. 3, т. 1 ЗУТ нареждам:
Одобрявам проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) и плансхема на разпределителен газопровод с обхват
повече от една община, за обект: „Трасе на разпределителен газопровод и отклонение до „ГМВ
Груп – Фууд енд Полимерс Индъстри“ – ЕООД,
с. Кукорево, община „ Тунджа“, област Ямбол, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори
№ 87374.32.220, № 87374.32.207, № 87374.32.255 и
№ 87374.32.225 по кадастралната карта и регистри
на гр. Ямбол и на териеторията на община „Тунджа“ през поземлени имоти № 000170, № 000172
и № 000171 по КВС на землището на с. Кукорево,
община „Тунджа“.

С Т Р. 9 3

Областен управител:
Д. Иванов

ОБЩИНА С. БОРИНО,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 24
от 8 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2 и ал. 1,
т. 2 ЗУТ и Решение № 4 от протокол № 15 от
18.11.2015 г. на Общинския експертен съвет при
Община Борино във връзка с входирана в Общинския съвет – с. Борино, докладна записка с вх.
№ 69 от 30.11.2015 г. Общинският съвет – с. Борино, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план за застрояване и регулация (ПУП – ПРЗ)
за част от урбанизирана територия в обхват
два квартала за поземлени имоти с идентификатори 05462.501.404 (попадащ в част от УПИ
II – За а дминист рат ивен комп лекс и поща,
кв. 31), 05462.501.5078, 05462.501.9402 (за който
е отреден УПИ IХ – обществено обслужване,
кв. 40) и 05462.501.402 (за който е отреден УПИ
I – спортен терен, к в. 40) по кадаст ра лната
к ар та и к а дас т ра л н и т е рег ис т ри, одобрен и
със Заповед № РД-18-34 от 15.06.2010 г. на и.д.
на АГКК, за с. Борино, община Борино, като
се образува УПИ I – спортен терен, кв. 40, с
площ 12 090 кв. м, УПИ XIII – за спортна зала,
кв. 40, с площ 4060 кв. м, УПИ IХ – обществено обслужване, кв. 40, с площ 206 кв. м, с
възложител Община Борино.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж при допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Проектът се одобрява по графичната и текстовата част и е неразделна част от заповедта.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Смолян, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

751

Председател:
А. Джебирова

РЕШЕНИЕ № 25
от 8 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
внесена докладна записка № 190 от 21.08.2015 г.
от кмета на община Борино Общинският съвет – с. Борино, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за ПИ
0 0 0373 извън г раниците на у рбанизираните
територии „За трасе на подземен отвеж дащ

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

водопровод ∅ 800 в ПИ 000373 за нуждите на
МВЕЦ „Лесето“, местност Лесето, в землището на
с. Ягодина, община Борино, в териториален обхват
на поземлен имот в горска територия – частна
държавна собственост, с № 000373 в землището
на с. Ягодина, община Борино, с площ на сервитутната зона 0,740 дка.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Смолян, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.

752

Председател:
А. Джебирова

41. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 29 януари 2016 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
11 656 124
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
2 580 706
Инвестиции в ценни книжа
24 034 341
Всичко активи:
38 271 171
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
12 206 871
Задължения към банки
13 224 147
Задължения към правителството
и бюджетни организации
6 516 069
Задължения към други депозанти
749 449
Депозит на управление „Банково“
5 574 635
Всичко пасиви:
38 271 171
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 29 януари 2016 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
35 129
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 606 824
Дълготрайни материални и
нематериални активи
143 077
Други активи
13 752
Депозит в управление „Емисионно“
5 574 635
Всичко активи:
7 373 417
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 009 261
Други пасиви
22 822
Всичко задължения
3 032 083
Основен капитал
20 000
Резерви
4 293 762
Неразпределена печалба
27 572
Всичко собствен капитал:
4 341 334
Всичко пасиви:
7 373 417
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
863
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55. – 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 съдебния
район на Окръжния съд – Велико Търново, и Административния съд – Велико Търново, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Николай Стефчев Ризов.
Младен Лазаров Младенов.
Пламен Димитров Петров.
Тодор Любомиров Минчев.
Христо Минчев Бобчев, графолог.
1.2. Трасологични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
1.5. Биомет рични к римина листични екс
пертизи
Младен Лазаров Младенов.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Данчо Петров Деков, Плевен, съдебна
медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик; ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, ДНК анализ.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик; ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микро
биолог, ДНК анализ.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Борислав Генчев Генчев, хирург.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Евгения Атанасова Генчева, психиатрия.
Д-р Красимира Ценкова Александрова, психиатрия.
Д-р Калин Петров Гроздев, психиатрия.
Д-р Мариана Василева Петрова-Андреева,
психиатрия.
Д-р Мариана Кирилова Кандиларова, психиатрия.
Д-р Тодор Цанков Митев, психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Валентина Денчева Христова, психолог.
Донка Маринова Петрова, психология.
Даниела Христова Малакова, психолог.
Десислава Николаева Тенева, психолог.
Елена Атанасова Бораджиева, социолог.
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Искра Кънчева Бояджиева, психолог.
Маргарита Михайлова Сариева, психология,
социална психология.
Наталия Розенова Любенова, педагогически
съветник, психолог.
Симеон Колев Азгоров, психолог.
Татяна Йорданова Енчева, психолог.
Юлия Данова Стоянова, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Георгиева Петрова, икономист-счетоводител.
Анелия Петрова Зарзаланова, икономистсчетоводител.
Анелия Трифонова Стоянова, счетоводство
и контрол.
Анета Петкова Иванова, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти.
Анка Христова Ангелова, счетоводство и контрол, икономист-контрольор (контрол и анализ
на фирмената дейност – финансово-ревизионен
и данъчен контрол).
Атанас Михайлов Атанасов, икономист-счетоводител.
Божидар Весков Русанов, счетоводство и контрол, счетоводен мениджмънт в застрахователните
и осигурителните дружества.
Валентин Кръстев Трайков, икономист-счетоводител, експерт-оценител на инвестиционен
проект, оценител на цели предприятия.
Венета Димитрова Мусева, икономика на
промишлеността.
Ваня Иванова Атанасова, икономист-счетоводител.
Велко Благоев Великов, икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Вера Димитрова Станкова, икономист-счетоводител.
Веска Христова Ангелова, счетоводство и контрол, професионална квалификация „Икономист
по счетоводна и финансовоконтролна дейност“.
Галина Василева Бочукова, икономист-счетоводител.
Галя Здравкова Стоянова, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Георги Миланов Георгиев, икономист-счетоводител, допъл. проф. квалификация „Данъчен
контрол“.
Даниел Николов Стойков, счетоводство и
контрол, оценител на търговски предприятия,
оценител на финансови активи и финансови
институции.
Даниела Георгиева Неделчева, икономистсчетоводител.
Десислава Иванова Трифонова, счетоводство
и контрол.
Десислава Койчева Петрова, икономист – счетоводство и контрол.
Диан Тодоров Стоянов, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на
земеделски земи и подобренията върху тях.
Диана Иванова Колева, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Диана Христова Димитрова-Белова, икономист- счетоводител, експерт по съдебно-счетовод-
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ни и финансово-ценови експертизи, оценител на
цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Донка Райчева Георгиева, икономист.
Елена Велева Илиева, икономист-счетоводител.
Елка Цанева Колева, икономист-счетоводител,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Емилия Великова Яламова, икономист по
счетоводната и финансово-контролната дейност,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Зд ра вк а Йорда нова Черв ен кова , и коно мист – счетоводство и контрол.
Иван Василев Димитров, икономист-счетоводител.
Иванка Стоянова Бакалова, икономист-счетоводител, специалист по обработка на статистическа информация.
Йорданка Димитрова Митева, стокознание.
Йорданка Михайлова Златева, счетоводство
и контрол.
Йорданка Цанкова Йорданова, счетоводител.
Йорданка Атанасова Лекова, икономист-счетоводител.
Марин Иванов Маринов, икономист-счетоводител, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях.
Мария Александрова Джукева, икономистсчетоводител.
Мария Стоянова Йорданова, икономист-счетоводител.
Мария Ангелова Катевска, икономист-счетоводител.
Марияна Георгиева Тодорова, икономист по
счетоводна и финансово-контролна дейност.
Мари я на Господ и нова Вра н г ова, и коно мист – изследване на операциите.
Марияна Тодорова Ангелова, икономика на
търговията, проф. квалификация по съдебносчетоводни експертизи.
Марияна Тонева Банчева, икономист, оценител на цели общински и държавни предприятия.
Миленка Иванова Джамбазова, икономика на
кооперациите, счетоводство и контрол.
Обрешко Нешев Нечев, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Пенка Дончева Петкова, икономист-счетоводител.
Пенка Йорданова Попова, счетоводство и
контрол.
Петър Рашков Боев, икономист-счетоводител,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Първолета Емилова Георгиева, икономистсчетоводител, експерт по съдебно-счетоводни
експертизи.
Радка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител, икономист социални дейности.
Румен Николов Димитров, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.
Севдина Иванова Йорданова, икономистсчетоводител.
Светлана Стефанова Иванова, икономист.
Стефан Веселинов Давидов, счетоводство и
контрол.
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Стефка Стефанова Христова, икономист-счетоводител.
Събка Иванова Бакалова, икономист-счетоводител.
Теодора Генова Бойчева, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност,
оценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им.
Тодорка Дончева Недева, икономист, експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на земеделски земи.
Христо Цанев Христов, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Цанка Стоянова Трухчева, икономист-счетоводител, счетоводна отчетност.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Цветомир Симеонов Маринов, икономистсчетоводител.
Ценка Петкова Илиева, счетоводство и контрол.
Юлия Лазарова Попкръстева, икономистсчетоводител.
Янка Недялкова Иванова, икономист-счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ангел Николов Катевски, икономист-организатор.
Анелия Ангелова Овчарова, финанси.
Анета Симеонова Петкова, икономист.
Борис Маринов Николов, икономист.
Валерий Петров Петров, икономист.
Валери Тодоров Хаджистоев, икономист – систем. организатор.
Ваня Здравкова Антонова, икономист.
Венета Любенова Голакова, икономист по
строителството.
Веска Маринова Мошева, икономист – систем.
организатор.
Галя Йорданова Пашева, икономист, оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Георги Дечков Бошнаков, икономист – организатор, оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
земеделски земи.
Георги Драгомиров Бакърджиев, икономист.
Георги Миланов Георгиев, икономист-счетоводител, допъл. проф. квалификация „Данъчен
контрол“.
Даниел Дончев Донев, икономист – стратег по
маркетинг; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно
до 19.12.2016 г.
Даниел Николов Стойков, счетоводство и
контрол, оценител на търговски предприятия,
оценител на финансови активи и финансови
институции.
Даниела Василева Михнева, икономист.
Дарина Василева Пенчева, икономист.
Денка Александрова Бакалова, икономист,
експерт-оценител на инвестиционен проект, оценител на цели държавни и общински предприятия,
оценител на земеделски земи.
Диана Николова Стайкова, икономист-организатор в пром. производство, икономика и
управление на промишлеността.
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Диана Петкова Николаева, икономист по
счетоводната и финансово-контролната дейност.
Димчо Атанасов Борисов, икономист-финансист, автоексперт-оценител.
Елка Станева Иванова, икономист-осигурител.
Жулиета Василева Дюлгерова, икономистсчетоводител.
Звездомир Любомиров Брешков, аграрикономист.
Иван Василев Димитров, икономист-счетоводител.
Йордан Горанов Йорданов, инженер по далекосъобщителна техника, икономист-счетоводител,
учител по професионална подготовка, експерт по
далекосъобщителна техника, експерт по финансови и данъчни проблеми.
Йорданка Йорданова Петкова, икономист.
Йорданка Цветкова Маринчева, икономист.
Йосиф Събев Гайдардочев, аграрикономист,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи, оценител на недвижимо
имущество и земеделски земи.
Иван Дончев Иванов, икономист-финансист.
Камелия Стефанова Христова, икономика на
търговията.
Катя Филипова Миланова, икономист, оценител на цели предприятия, счетоводител.
Константин Емилов Буюклиев, икономистфинансист.
Красимира Йорданова Велчева, икономист-финансист, оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Красимира Йорданова Петрова, икономист.
Кристина Георгиева Рангелова, икономист.
Кръстинка Христова Димитрова, икономист
по търговията.
Любка Владимирова Христова, икономика на
недвижимата собственост, експерт по управление
на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов, икономист – митническа и външнотърговска дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни
нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и
Интрастат отчетност в Европейския съюз.
Маргарита Цанкова Илиева, икономист по
търговията, експерт по финансови и счетоводни
проблеми.
Мария Димитрова Кунчева, икономист.
Мария Кирилова Линджева, икономист по
строителството.
Мария Стоянова Маркова, икономист.
Мариян Стефанов Маринов, икономист-финансист, оценител на недвижими имоти.
Марияна Иванова Пангелова, икономист.
Миряна Стефанова Педешка, икономистосигурител.
Милен Стоянов Пенев, икономист.
Михаил Димитров Славов, икономист-застраховател.
Наталия Христова Тотева, икономист.
Недко Стоянов Недков, икономист-финансист.
Панайот А настасов А нтонов, икономистосигурител.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
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Румяна Върбанова Борисова, икономист.
Радка Маринова Крумова, икономист, счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието, здравен мениджмънт.
Светла Атанасова Петрова, икономист-счетоводител.
Стефка Димитрова Атанасова, икономист.
Стефка Маринова Маринова, икономист по
търговията.
Стефка Василева Михалева, икономист.
Стефка Стефанова Христова, икономист-счетоводител.
Стоян Маринов Стоянов, икономист-финансист.
Христо Илиев Христов, финанси.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Венета Гатева Цонева, стоковед.
Иван Димов Димов, икономист, счетоводство
и контрол.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Ангел Иванов Борисов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Валентин Кирилов Мицканов, машинен инженер, оценител на цели предприятия.
Васко Недялков Недялков, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Венцислав Дончев Стоянов, машинен инженер.
Венцислав Константинов Петров, машинен
инженер по жп транспорт (експлоатация и ремонт
на електрически локомотиви).
Георги Аврамов Върбанов, машинен инженер – селскостопански машини, оценител на
машини и съоръжения.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане, експерт
по здравословни и безопасни условия на труд.
Жанета Петрова Дончева, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения, интелектуална и индустриална собственост, оценител на
недвижими имоти.
Иван Николаев Миневски, електроинженер,
експлоатация и ремонт на електрооборудване и
електроавтоматика на транспорта; експертизи,
свързани с безопасни условия на труд.
Иван Тончев Тончев, инженер по радиоелектроника, специализирано допълнително обучение
за квалификация „Инженер-специалист по електронни средства в устройствата и системите за
измерване, контрол и управление“.
Йорданка Чавдарова Николова, машинен инженер, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения, цели предприятия, земеделски земи.
Доц. д-р инж. Любомир Трифонов Бузов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения,
свързани със здравословни и безопасни условия
на труд и оценка на производствения риск.
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Марин Енев Мирчев, електроинженер.
Минко Калчев Червенков, инженер по геодезия, фотограметрия и картография; оценител на
недвижими имоти; експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата;
експерт-оценител на машини и съоръжения.
Невен Минчев Новаков, машинен ин женер – двигатели с вътрешно горене, и военен
инженер по експлоатация и рeмонт на автомобилна техника.
Никола Йорданов Ганев, инженер по автоматизация на производството, оценител на търговски
предприятия, оценител на машини и съоръжения.
Николай Христов Козарев, електроинженер,
оценител на недвижими имоти, на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Павлинка Йорданова Николова, машинен
инженер, оценка на машини и съоръжения.
Пенчо Маринов Недялков, електроинженер,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Петко Луканов Пенков, машинен инженер.
Петър Ганчев Гатев, машинен инженер, икономика на търговията, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, оценител на земеделски земи.
Петър Николов Петров, машинен инженер.
Петър Венков Гандимов, електроинженер.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Снежана Младенова Кадиева, инженер по геодезия, фотограметрия и картография; оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Тихомир Стоянов Фенерев, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Цветан Лука Мачев, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Васил Ненов Кондов, машинен инженер, специалност двигатели с вътрешно горене.
Веселин Тодоров Иванов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Илия Томов Брунков, машинен инженер, автоексперт-оценител.
Димитър Маринов Бърдаров, машинен инженер, ремонт и поддържане на автомобилен
транспорт – оценки на МПС, машини и съоръжения, автотехнически експертизи – вътрешни
и международни превози.
Марин Иванов Роглев, инженер – двигатели
с вътрешно горене.
Невен Минчев Новаков, машинен ин женер – двигатели с вътрешно горене, и военен
инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна техника.
Николай Димитров Николов, технология и
управление на транспорта – автотехнически,
транспортнооценъчни и железопътни експертизи.
Николай Йосифов Анчев, инженер по двигатели с вътрешно горене, „Електроуредба на
автомобила“.
Пламен Иванов Кираджиев, инженер по ДВГ,
оценител на машини и съоръжения.
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Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Сашо Петров Иванов, автотехническа експертиза.
Стефан Иванов Стефанов, двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Стоян Лазаров Стоянов, машинен инженер
(ДВГ), оценител на машини и съоръжения.
Тодор Пе т р ов Д ж у р ов, ма ш и нен и н же нер – ДВГ.
Христо Панайотов Казаков, машинен инженер
(ДВГ), експерт по технически, авто- и автотехнически експертизи, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Валентин Христов Тонев, машинен инженер – технология на машиностроенето и металорежещите машини.
Валерий Гатев Велчев, инженер по съобщителна техника, автоматизация на свръзките.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист „Приложна математика“, старши научен
сътрудник II степен по нау чна специалност
„Информатика“.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане, експерт
по здравословни и безопасни условия на труд
Иван Тончев Тончев, инженер по радиоелектроника, специализирано допълнително обучение
за квалификация „Инженер-специалист по електронни средства в устройствата и системите за
измерване, контрол и управление“.
Йовко Димитров Орачев, инженер-технолог,
технология на ферментационните производства,
експерт по техническо-технологична експертиза
в инвестиционното проектиране в областта на
хранителната, питейната и фармацевтичната
промишленост.
Мариян Василев Белов, електроинженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
допълнителна квалификация „Възобновяеми
енергийни източници“.
Николай Димитров Николаев, електроинженер.
Николай Христов Козарев, електроинженер,
оценител на недвижими имоти, на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Христо Дянков Кьосев, електроинженер, промишлена електроника.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист „Приложна математика“, старши научен
сътрудник II степен по нау чна специалност
„Информатика“.
Гинка Любомирова Бузова-Иванова, инженер,
компютърни системи и технологии.
Гинка Тодорова Иванова, електроинженер
(автоматика, компютърна техника и технологии),
оценител на недвижими имоти.
Доц. д-р Йордан Щерев Иванов, автоматизирани системи за обработка на информация и
управление.
Любомир Дончев Николов, инженер по автоматика.
Янко Динков Стойчев, машинен инженер
(компютърна техника).
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5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Ангел Огнянов Петров, инженер-геодезист,
пълна проектанска правоспособност.
Артем Дойчинов Джонгаров, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
оценител на недвижими имоти.
Анка Димитрова Стойкова, строителен инженер.
Атанаска Димитрова Маджарова, строителен
архитектурен техник, оценител на недвижими
имоти, икономист по строителството.
Атанаска Илиева Коцева, водостроителен
техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Валерий Петров Янков, инженер по подемно-транспортни машини и строителни машини,
специалист по строителни и пътни машини.
Виолета Васкова Кръстева-Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Гергана Кръстева Тодорова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Георги Веселинов Григоров, архитект.
Георги Йорданов Андреев, строителен инженер.
Георги Любенов Георгиев, строителен техник.
Георги Петков Тодоров, инженер по транспортно строителство, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 30.10.2015 г.
Данко Георгиев Данчев, архитект, с пълна
проектантска правоспособност.
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Елена Иванова Петкова-Димова, архитект.
Еленка Ангелова Иванова, техник-геодезист.
Ефтим Лазаров Шишманов, строителен техник.
Иван Трендафилов Иванов, техник по строителство и архитектура.
Иванка Иванова Григорова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Йовко Димитров Орачев, технолог, технология на ферментационните производства; експерт
техническо-технологична експертиза в инвестиционното проектиране в областта на хранителната,
питейната и фармацевтичната промишленост.
Йордан Петков Марков, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство,
оценител на недвижими имоти.
Коста Генчев Генов, строителен инженер по
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Красимир Любенов Хаджидосев, строителен
инженер, оценител на недвижими имоти.
Лъчезар Василев Лалев, архитект.
Минко Калчев Червенков, инженер по геодезия, фотограметрия и картография; оценител на
недвижими имоти; експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата;
експерт-оценител на машини и съоръжения.
Мария Драганова Петрова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Мила Христова Лазарова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, оценител на
машини и съоръжения.
Миглена Андонова Найденова, инженер – гео
дезия, фотограметрия и картография.
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Надя Савова Стефанова-Коларова, архитект с
пълна проектантска правоспособност.
Павлина Мотова А нгелова, минен инженер – геодезия.
Петко Димитров Топалов, инженер по пътно
строителство.
Росица Лазарова Господинова, строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и трайни насаждания.
Симеон Георгиев Симеонов, земемер/геодезист, оценител на земеделски земи и недвижими
имоти.
Станислава Христова Банова, строителен
инженер по транспортно строителство, оценител
на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Стефанка Иванова Цанкова, техник-геодезист,
икономист, оценител на земеделски земи.
Стефка Стоянова Гиздева, строителен инженер,
оценител на недвижими имоти.
Труфка Христова Хайдутова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Христо Михайлов Харлов, архитект.
Цветан Тотев Стоев, строителен инженер,
оценител на недвижими имоти.
Цветанка Йорданова Василева, архитект.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Милко Петров Маринов, противопожарна
техника и безопасност.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, инженерхимик, техника и технология на взривни работи,
вещества, бойни припаси и оръжия.
Станимир Стефанов Радков, противопожарна
техника и безопасност, достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Марин Енев Мирчев, електроинженер.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Георги Янков Стойчев, зооинженер.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Анита Николова Златарска-Йорданова, инженер-химик.
Емил Атанасов Ламбев, инженер-химик.
Йовко Борисов Попов, инженер-химик.
Пею Николов Пеев, химик, специалност – химия, химични технологии и металургия на черни
и цветни метали.
Снежана Минчева Стефанова, биология и химия, експерт по химико-технологични проблеми.
Цветанка Владимирова Цачева, инженерхимик.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер,
с допълнителна квалификация по система за
контрол и управление безопасността на храни
(система „НАССР“).
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Александър Апостолов Атанасов, инженер по
горско стопанство.
Боряна Цветанова Атанасова-Минчева, агроном (растителна защита), експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
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Димитринка Димитрова Енчева-Ненова, инженер-агроном, агромениджър.
Димитър Стойнев Зарев, инженер по горско
стопанство, сертификат за оценка на поземлени
имоти в горски територии.
Донка Минева Иванова, аграрикономист.
Марин Събев Суванджиев, агроном – растителна защита.
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер, допълнителна квалификация по система за
контрол и управление безопасността на храни
(система „НАССР“).
Серафим Димитров Димитров, агроном по
растителна защита.
Стефан Христов Узунов, агроном-икономист.
Тодорка Ралчева Бакърджиева, агроном-полевъд.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Руси Русев Добрев, специалист по изобразително изкуство и преподавател по рисуване
в средните училища, вписан в регистрите на
занаятчиите с предмет на дейност „Иконопис“
и „Художествена обработка на дърво“.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Минко Калчев Червенков, инженер по геодезия, фотограметрия и картография; оценител на
недвижими имоти; експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата;
експерт – оценител на машини и съоръжения.
Пламен Георгиев Георгиев – икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Снежана Младенова Кадиева, инженер по геодезия, фотограметрия и картография; оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Виктория Георгиева А нгелова, магистърфармацевт.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист „Приложна математика“, старши научен
сътрудник II степен по нау чна специалност
„Информатика“.
Данко Георгиев Данчев, архитект, с пълна
проектантска правоспособност.
Деян Димитров Хаджииванов, специалист
съдебно-статистически експертизи; анализ на издръжката на живот и анализ на изборни резултати.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане, експерт
по здравословни и безопасни условия на труд.
Кирил Тодоров Кирилов, машинен инженер – съдебнооценъчна експертиза на МПС.
Мария Иванова Ганчева, френски и италиански
език, специалист по френска филология.
Михаилка Иванова Григорова, обработка на
статистическа информация.
Пламенна Ненова Ненова, класически музикални изкуства (оперен певец и режисьор).

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

Радка Маринова Крумова, икономист, счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието, здравен мениджмънт.
Светлана Цонева Братоева, икономист по
промишлеността, ОПУП, обработка на статистическата информация – икономическа и бизнес
статистика.
Стефан Любомиров Стефанов, математика и
информатика, комуникационна техника и технологии; разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“, валидно до
4.02.2017 г.
Тотка Георгиева Генова, машинен инженер,
специалист по здравословни и безопасни условия
на труд.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 2014 г.
за съдебните преводачи за 2016 г. за съдебния
район на Окръжния съд – Велико Търново, и
Администр ативния съд – Велико Търново
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1. Преводачи от и на английски език
Трифон Мирославов Маринов.
Екатерина Кирилова Стоянова.
Силвия Евелинова Дешева.
Петя Аврамова Стефанова.
2. Преводачи от и на румънски език
Василена Радославова Кирилова.
3. Преводачи от и на испански език
Соня Радославова Златева.
4. Преводачи от и на португалски език
Соня Радославова Златева.
5. Преводачи от и на гръцки език
Радослава Косева Нейкова.
6. Преводачи от и на арабски език
Силвия Евелинова Дешева.

85а. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 3 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния и Административния съд –
Видин, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
1.2. Трасологични експертизи
1.3. Съдебно-балистични експертизи
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Венчо Славчов Караджов – висше, инженер-технолог, криминалистични експертизи на
писмени доказателства (ръкописно изпълнени
подписи и текст).
Емил Пантов Живков – висше, графолог.
Анатоли Лазаров Лалков – висше, инженертехнолог, почерк, техн. документи, трасолог,
балистик.
Валери Бориславов Петков – висше, специалност управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение на пътищата; право;
видове експертизи: дактилоскопия, графични,
балистични, технологически изследвания на документи, трасологически, портретни.
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2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов – висше, молекулярна
биология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов – висше, молекулярна
биология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Николай Гинчев Тюфекчиев – висше, биохимия и микробиология, експерт ДНК анализи;
кандидат на биологичните науки; специалист
по молекулярна и функционална биология, био
химик – клиничен химик, анализ на белтъци и
ензими, генотипиране, секвениране.
Мая Иванова Кичева – висше, молекулярна и
функционална биология, експерт ДНК анализи;
кандидат на биологичните науки; специалист
по молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик, анализ на белтъци и
ензими, генотипиране, секвениране.
Вилхелм Миленков Елисеев – висше, медицина, лекар – анестезиология и реанимация.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
З.2. Съдебно-психологична експертиза
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Пролетка Накова Петрова-Павлова – висше,
счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.
Христина Атанасова Данова-Тодорова – висше,
счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.
Виолета Томова Христова – висше, икономист,
икономист-счетоводител.
Ели Симеонова Василева – висше, счетоводна
отчетност, икономист-счетоводител.
Павлина Йорданова Димитрова – висше, икономическа организация на търговията.
Даниела Антова Тошева – висше, социалноикономическа информация.
Елена Стефанова Георгиева – висше, икономист.
Румен Петров Кънчев – висше, икономист по
строителството, икономист-счетоводител.
Цеко Вълчев Пупулешков – висше, икономистзастраховател.
Станислав Милчев Стоянов – висше, финанси
и кредит.
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Стефка Николова Георгиева – висше, икономист-финансист.
Боянка Захариева А лександрова – висше,
икономист, строителство и архитектура, финансово-икономическа, съдебно-стокова и строително-техническа експеритза.
Дими т рина Григорова Минкова – висше,
икономист-счетоводител.
Емилия Маркова Лазарова-Маринова – висше,
икономист.
Анка Василева Колева – висше, икономист.
Диана Цветанова Тодорова – висше, икономист
по промишлеността.
Людмила Методиева Димитрова – висше,
стопанско управление.
Мария Ангелова Христова – висше, икономист.
Мариана А лександрова Пет рова – висше,
маркетинг и мениджмънт.
Тереза Велкова Тодорова-Сотирова – висше,
маркетинг и планиране.
Невяна Ангелова Младенова – висше, финанси.
Илиян Иванов Цонев – висше, финанси и
кредит.
Любомир Цветков Йотов – висше, икономист.
Милева Ванкова Дикова – икономист-счетоводител.
Валентин Петков Николов – счетоводство и
контрол.
Боряна Борисова Георгиева – висше, икономист по МТС, финанси, данъчно законодателство,
банково дело.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Олег Славчев Ванков – машинен инженер,
автотехнически експертизи.
Игнат Петров Игнатов – инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, двигатели с вътрешно
горене, автотехнически експертизи.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Райна Иванова Жикова – строителен техник.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Валентин Петров Ницов – висше, строителен
инжнер по промишлено и гражданско строителство.
Валя Петрова Стефанова-Георгиева – висше,
строителен инженер по хидротехническо строителство, оценител на недвижими имоти.
Галина Найденова Антова-Борисова – висше,
строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Георги Кирилов Георгиев – висше, инженер
по хидромелиоративно строителство.
Галина Димитрова Антова – висше, архитект.
Величко Георгиев Станков – висше, машинен
инженер.
Иван Велков Иванов – висше, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, автотехнически експертизи.
Любка Ванчева Георгиева-Червенякова – висше, строителство и архитектура, оценител на
недвижими имоти.
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Маргарита Нетова Каменова – висше, инженер-геодезист, оценка на недвижими имоти.
Румен Петров Илиев – висше, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, автотехнически еспертизи.
Светлана Вергилова Попова – висше, строителен техник, оценител на недвижими имоти.
Иван Младенов Бъзински – висше, машинен
инженер.
Павлина Иванова Иванова – висше, геодезия
и картография.
Цветан Младенов Стойков – висше, машинен
инженер.
Владимир Димитров Иванов – висше, инженер
по изчислителна техника, оценка на машини и
съоръжения.
Сашко Ванчов Каменов – висше, офицер от
автомобилни войски – военен инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, машинен инженер.
Емил Георгиев Андреев – висше, архитект.
Малина Борисова Димитрова – геодезия и
картография.
Валентин Венчов Георгиев – геодезия и марк
шайдерство.
Йордан Стоянов Бързашки – инженер по водоснабдяване и канализация.
Иво Луков А нгелов – специалност строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскотопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Людмил Петков Димитров – висше, инженерагроном, лозаро-градинарство.
Борислав Рашков Борисов – висше, агрономполевъд, оценка на земеделски земи, подобрения
и насаждения върху тях.
Марийка Дацкова Цанкова – висше, зоотехник.
Бранимир Кимонов Иванов – висше, инженер-агроном, тропично и субтропично земеделие.
Лидия Асенова Николова – висше, зоотехник.
Валери Стоянов Марков – висше, инженер
по горско стопанство, оценка на гори и земи в
горския фонд.
Елка Петрова Нинова-Богоева – зооинженер.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Пенка Кирчева Милушева – висше, психология.
Мая Иванова Кичева – висше, молекулярна и
функционална биология, експерт ДНК анализи;
кандидат на биологичните науки; специалист
по молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик, анализ на белтъци и
ензими, генотипиране, секвениране.
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47б. – 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 съдебния
район на Окръжния съд – Враца, и Админист
ративния съд – Враца, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерткриминалист.
Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография,
фрактодиагностика, металография, светлинна и
електронна микроскопия, трасография и бионика.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експерт-криминалист
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – среден техник фотограф.
1.2. Трасологични експертизи
Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерткриминалист.
Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография,
фрактодиагностика, металография, светлинна и
електронна микроскопия, трасография и бионика.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – среден техник фотограф.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.
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Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерткриминалист.
Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – среден техник фотограф.
1.4. Дактилоскопични експертизи
Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерткриминалист.
Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – среден техник фотограф.
Пламен Георгиев Георгиев – експерт-криминалист.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Венцислав Илиев Анков – лекар хирург.
Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и
травматология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
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2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов – молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и
микробиология.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов – молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и
микробиология.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Борис Петров Шахов – молекулярна биология.
Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и
травматология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и
микробиология.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар вът
решни болести; кардиология.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и
травматология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар вът
решни болести; кардиология.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.
Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова – психиатър.
Д-р Жулиета Костадинова Павлова – психиатър.
Д-р Надя Емилова Иванова – психиатър.
Д-р Петя Иванова Кирякова – психиатър.
Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебна
психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ваня Димитрова Каменова – психолог.
Велина Владимирова Владимирова – психолог; социална и юридическа психология; работа
с полиграф.
Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова – психиатър.
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Галя Дойчинова Славкова – психолог; клинична психология.
Диана Венчева Петкова-Конецовска – психолог, психолог-консултант.
Дияна Цветанова Добрева-Христова – психолог; работа с полиграф.
Емил Йорданов Пенов – психолог.
Емилия Владимирова Гарванска – психолог.
Татяна Илиева Антонова – психолог.
Тодор Борисов Тодоров – психолог; работа с
полиграф.
Цветомира Ботьова Александрова – психолог.
Цеца Петрова Петърчовска – педагогически
съветник; специален педагог; социален педагог;
социален работник.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.
Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова – психиатър.
Галя Дойчинова Славкова – клинична психология.
Емилия Владимирова Гарванска – психолог.
Д-р Жулиета Костадинова Павлова – психиатър.
Д-р Надя Емилова Иванова – психиатър.
Д-р Петя Иванова Кирякова – психиатър.
Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебна
психиатрия.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.
Ваня Димитрова Каменова – психолог; специална педагогика; консултативна психология.
Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова –
психиатър.
Галя Дойчинова Славкова – психолог; клинична психология.
Емилия Владимирова Гарванска – психолог.
Д-р Надя Емилова Иванова – психиатър.
Д-р Петя Иванова Кирякова – психиатър.
Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебна
психиатрия.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Александър Панайотов Александров – финансист.
Анелия Асенова Коцова – счетоводител; прогнозиране и планиране.
Веселка Христова Георгиева – счетоводител.
Веселин Борисов Луканов – счетоводител.
Виолета Луканова Иванова – счетоводител.
Георги Антонов Африканов – счетоводител.
Георги Митков Михалчев – счетоводител.
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.
Грета Николаева Лазарова – счетоводител.
Инж. Даниел Иванов Рибарски – счетоводител; машинен инженер.
Десислава Благовестова Берчева – икономист;
счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова – икономист;
здравен мениджмънт.
Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен
мениджмънт.
Диляна Иванова Николова – икономист.
Евгени Николаев Христов – икономист; вът
решен одитор в публичния сектор.
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Елза Антонова Тодорова – икономист.
Зоя Христова Георгиева – икономист – системен организатор; одитор в публичния сектор.
Иван Валентинов Ценов – икономист.
Ивана Захариева Петрова – икономист.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова – счетоводител.
Ирина Трайкова Узунова – икономист.
Константин Иванов Армянов – счетоводител.
Красимир Петров Иванов – счетоводител.
Лилия Тодорова Иванова – счетоводител.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.
Людмила Маринова Генчева – счетоводител.
Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална
собственост.
Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев – финансист.
Мирослав Жеков Николов – финансист; вът
решен одитор.
Мирослав Иванов Цолов – икономист.
Михаил Богданов Богданов – счетоводител.
Наталия Иванова Петрова – счетоводител.
Наташа Каменова Филипова – организация на
производството и управление на промишлеността.
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител.
Павлина Александрова Николова – счетоводител; одитор.
Петко Огнянов Ачев – счетоводител.
Петър Илиев Димитров – икономист.
Петър Цветанов Петров – икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Пламен Горанов Първанов – счетоводител.
Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител.
Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките
ресурси.
Саша Първанова Вълканова – счетоводител;
вътрешен одитор.
Сашка Неделкова Луканова – счетоводител.
Си л ви я Кру мова К аменова – фи на нсис т;
стопанско управление; финансово-ревизионен
контрол.
Силви я Стоянова Катанска – икономист;
вътрешен одитор в публичния сектор; финансово управление и контрол; организация на
хотелиерството; педагогическа правоспособност
за икономисти; оператор-програмист на ЕИМ.
Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител.
Стефанка Светославова Първанова – икономист.
Стоян Милчев Александров – счетоводител;
вътрешен одитор.
Таня Иванова Пешковска-Миронов – счетоводител.
Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител.
Татяна Илиева Антонова – финансист; психолог.
Тодорка Иванова Нетова – финансист.
Хризантема Павлова Петрова – икономистсчетоводител.
Христина Маринова Игнатова – счетоводител.
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Христо Пенев Ничовски – финансист.
Цветана Димитрова Бекова – икономист – организация и заплащане на труда.
Цветелина Иванова Мишонова – счетоводител; одит на нефинансовите предприятия.
Юрий Каменов Йорданов – счетоводител;
вътрешен одитор.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Александър Панайотов Александров – финансист.
Анелия Асенова Коцова – счетоводител; прог
нозиране и планиране.
Божидар Василев Ангелов – информатика.
Бойко Борисов Ничев – икономист; стопанско
управление.
Валентин Иванов Фишев – икономист.
Веселка Христова Георгиева – счетоводител.
Веселин Борисов Луканов – счетоводител.
Генади Красимиров Тодоров – счетоводител.
Георги А нтонов Африканов – икономистсчетоводител.
Георги Митков Михалчев – счетоводител.
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.
Грета Николаева Лазарова – счетоводител.
Десислава Благовестова Берчева – икономист;
счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова – икономист;
здравен мениджмънт.
Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен
мениджмънт.
Диляна Иванова Николова – икономист.
Евгени Николаев Христов – икономист; вът
решен одитор в публичния сектор.
Елза Антонова Тодорова – икономист.
Зоя Христова Георгиева – икономист – системен организатор; одитор в публичния сектор.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова – счетоводител.
Иван Валентинов Ценов – икономист.
Ивана Захариева Петрова – икономист.
Константин Иванов Армянов – счетоводител.
Красимир Петров Иванов – счетоводител.
Лилия Тодорова Иванова – счетоводител.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономистсчетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.
Людмила Маринова Генчева – счетоводител.
Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална
собственост.
Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев – финансист.
Мирослав Жеков Николов – финансист; вът
решен одитор.
Михаил Богданов Богданов – счетоводител.
Наталия Иванова Петрова – счетоводител.
Наташа Каменова Филипова – организация на
производството и управление на промишлеността.
Николай Благоев Банчовски – икономист.
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител.
Нина Николаевна Топалова – икономическа
кибернетика в селското стопанство.
Павлина Александрова Николова – счетоводител; одитор.
Петко Огнянов Ачев – счетоводител.
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Петър Илиев Димитров – икономист.
Петър Цветанов Петров – икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител.
Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките
ресурси.
Саша Първанова Вълканова – счетоводител;
вътрешен одитор.
Сашка Неделкова Луканова – счетоводител.
Си л ви я Кру мова К аменова – фи на нсис т;
стопанско управление; финансово-ревизионен
контрол.
Силви я Стоянова Катанска – икономист;
вътрешен одитор в публичния сектор; финансово управление и контрол; организация на
хотелиерството; педагогическа правоспособност
за икономисти; оператор-програмист на ЕИМ.
Станимир Емилов Нацев – финансист.
Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител.
Стефанка Светославова Първанова – икономист.
Стоян Милчев Александров – счетоводител;
вътрешен одитор.
Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител.
Татяна Илиева Антонова – финансист; психолог.
Тодорка Иванова Нетова – финансист.
Хризантема Павлова Петрова – икономистсчетоводител.
Христина Маринова Игнатова – счетоводител.
Христо Пенев Ничовски – финансист.
Цветана Димитрова Бекова – икономист – организация и заплащане на труда.
Цветана Златанова Николова – финансист.
Юрий Каменов Йорданов – счетоводител;
вътрешен одитор.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Божидар Василев Ангелов – информатика.
Бойко Борисов Ничев – икономист; стопанско
управление.
Валентин Иванов Фишев – икономист.
Веселин Борисов Луканов – счетоводител.
Веселка Христова Георгиева – счетоводител.
Генади Красимиров Тодоров – счетоводител.
Георги А нтонов Африканов – икономистсчетоводител.
Георги Митков Михалчев – счетоводител.
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.
Десислава Благовестова Берчева – икономист;
счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова – икономист;
здравен мениджмънт.
Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен
мениджмънт.
Диляна Иванова Николова – икономист.
Димитър Иванов Петков – икономист.
Елза Антонова Тодорова – икономист.
Зоя Христова Георгиева – икономист – системен организатор; одитор в публичния сектор.
Иван Валентинов Ценов – икономист.
Ивана Захариева Петрова – икономист.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономистсчетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.
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Людмила Маринова Генчева – счетоводител.
Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална
собственост.
Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев – финансист.
Мирослав Жеков Николов – финансист; вът
решен одитор.
Наталия Иванова Петрова – счетоводител.
Наташа Каменова Филипова – организация на
производството и управление на промишлеността.
Николай Благоев Банчовски – икономист.
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител.
Петко Огнянов Ачев – счетоводител.
Петър Илиев Димитров – икономист.
Петър Цветанов Петров – икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител.
Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките
ресурси.
Саша Първанова Вълканова – счетоводител;
вътрешен одитор.
Си л ви я Кру мова К аменова – фи на нсис т;
стопанско управление; финансово-ревизионен
контрол.
Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител.
Стоян Милчев Александров – счетоводител;
вътрешен одитор.
Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител.
Тодорка Иванова Нетова – финансист.
Хризантема Павлова Петрова – икономистсчетоводител.
Юрий Каменов Йорданов – счетоводител;
вътрешен одитор.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Венеций Спасов Дакев – електроинженер.
Инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология
и инженерна геология.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с
вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Виолета Методиева Рачинска – промишлено и гражданско строителство/строителен
инженер.
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Инж. Георги Петров Величков – машинен
инженер.
Инж. Геновева Димитрова Манчева – електрообзавеждане и ел.снабдяване/електроинженер.
Инж. Даниела Петрова Върбанова – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Димитър Николов Рачински – автоматика и телемеханика.
Инж. Екатерина Борисова Костадинова – промишлено и гражданско строителство/строителен
инженер.
Инж. Елка Русева Станчева – радиоелектроника.
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Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.
Иван Константинов Димитров – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени
предприятия.
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водоснабдяване и канализация/строителен инженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.
Инж. Крум Валериев Николов – горско стопанство/инженер по горско стопанство.
Инж. Крум Стилиянов Спиридонов – гео
дезист.
Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и
земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен
хидроинженер.
Инж. Методи Бориславов Методиев – машинен инженер.
Инж. Милен Симеонов Ячовски – машинен
инженер – топлотехника.
Инж. Невена Христова Петрова – топло- и
ядрена енергетика; специалист по съоръжения с
повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и
обезпрашаване; специалист фирмено управление;
проектантска правоспособност.
Инж. Нина Василева Дакева – ел. инженер.
Инж. Павлин Тодоров Ненков – технология
на машиностроенето и металорежещите машини;
специалист по съоръжения с повишена опасност.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен
транспорт, трактори и кари.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника;
трудова медицина и работоспособност; инженер
по безопасност.
Инж. Светлана Николова Мицева – геодезия,
картография и фотограметрия.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация
на селското стопанство – машинен инженер;
обследване за енергийна ефективност.
Инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК.
Инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено
и гражданско строителство – технология – строителен инженер; оценяване съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване
на строителен надзор.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Бранимир Борисов Цеков – транспортна техника и технологии.
Ва лентин Йорданов Йолов – двигатели с
вътрешно горене/автомонтьор.
Веселин Тодоров Иванов – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с
вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Георги Петров Величков – машинен
инженер.
Инж. Даниел Иванов Рибарски – счетоводство
и контрол; машинен инженер.
Инж. Деян Йорданов Атанасов – транспорт и
енергетика – машинен инженер; автоексперт по
специалност автотехническа експертиза.
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Иван Веселинов Тодоров – маркетинг и мениджмънт; автотехническа експертиза.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Искрен Ва лериев Дилов – у правление на
интелектуалната собственост; автотехническа
експертиза.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен
транспорт, трактори и кари; автотехническа
експертиза.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника;
трудова медицина и работоспособност; инженер
по безопасност.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация
на селското стопанство – машинен инженер;
обследване за енергийна ефективност.
Инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК; автотехническа експертиза.
Инж. Тихомир Цветков Трифонов – селскостопанска техника – машинен инженер; противопожарна охрана; криминалистически аспекти при
разкриване на ПТП; застраховане и автомобилно
застраховане; автотехническа експертиза.
Инж. Тодор Филипов Тодоров – инженер информационни технологии; неорганични химични
технологии; инспектор по екология; автотехническа експертиза.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология
и инженерна геология.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с
вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Елка Русева Станчева – радиоелектроника.
И н ж. Георг и Васи лев Кос т ов – елек т ро 
инженер.
Инж. Димитър Николов Рачински – автоматика и телемеханика.
Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.
Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и
земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен
хидроинженер.
Инж. Методи Бориславов Методиев – машинен инженер.
Инж. Невена Христова Петрова – топло- и
ядрена енергетика; специалист по съоръжения
с повишена опасност; експерт енергиен мени
джмънт; вентилация на промишлени предприятия
и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност.
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Инж. Павлин Тодоров Ненков – технология
на машиностроенето и металорежещите машини;
специалист по съоръжения с повишена опасност.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен
транспорт, трактори и кари; автотехническа
експертиза.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология
на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; автотехнически и автооценителни експертизи; инженер по
безопасност.
Инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК; автотехническа експертиза.
Инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено
и гражданско строителство – технология – строителен инженер; оценяване съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване
на строителен надзор.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Божидар Василев Ангелов – информатика
(ОПМДИИ).
Георги Тодоров Малджански – автоматика и
телемеханика; компютърна техника и интернет.
Наталия Стойчева Предова-Василева – информационни технологии; информационни системи;
съдебен експерт по технически проблеми.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска – промишлено и гражданско строителство.
Бойко Борисов Ничев – икономика/управление и планиране; стопанско управление; строително-техническа експертиза – част В и К.
Инж. Виолета Методиева Рачинска – промишлено и гражданско строителство/строителен
инженер.
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Инж. Георги Христов Каменов – геодезия,
картография и строителство.
Инж. Даниела Петрова Върбанова – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Екатерина Борисова Костадинова – промишлено и гражданско строителство/строителен
инженер.
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водоснабдяване и канализация/строителен инженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Иво Йорданов Иванов – строителен
инженер.
Инж. Крум Стилиянов Спиридонов – геодезист.
Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и
земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен
хидроинженер.
Инж. Нина Василева Дакева – ел. инженер.
Инж. Светлана Николова Мицева – геодезия,
картография и фотограметрия.
Тодорка Петрова Райновска – строителство
и архитектура.
Цветана Иванова Кънова – геодезия, карто
графия и земеустройство.
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Цветана Тодорова Иванова – геодезист; картограф.
Инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено
и гражданско строителство – технология – строителен инженер; оценяване съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване
на строителен надзор.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
И н ж. Георг и Васи лев Кос т ов – елек т ро 
инженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Мирослав Христов Христов – противопожарна техника и безопасност; педагогическа
п ра воспособнос т; ог ра ни чена п роек та н т ска
правоспособност по част пожарна безопасност.
Инж. Цветан Георгиев Цветков – ел. снабдяване на промишлените предприятия, електроинженер; противопожарна охрана; строителни
правила и норми за осигуряване безопасността
при пожар; пожарна безопасност.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.
Иван Константинов Димитров – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени
предприятия.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен
хидроинженер.
Инж. Милен Симеонов Ячовски – машинен
инженер – топлотехника.
Инж. Невена Христова Петрова – топло- и
ядрена енергетика; специалист по съоръжения с
повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и
обезпрашаване; специалист фирмено управление;
проектантска правоспособност.
Инж. Николай Лалов Лалов – електроенергетика и ел. обзавеждане.
Инж. Павлин Тодоров Ненков – технология
на машиностроенето и металорежещите машини;
специалист по съоръжения с повишена опасност.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация
на селското стопанство – машинен инженер;
обследване за енергийна ефективност.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Петър Стоянов Доневски – зоотехник.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Димитър Крумов Николаев – добив на черни
метали; базисни компютърни технологии.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мирела Стоянова Стоянова – неорганични
х имични тех нологии; експерт-к римина лист;
съдебна химия и биология; противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред.
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7.2. Съдебно-физическа експертиза
Мирела Стоянова Стоянова – неорганични
х имични тех нологии; експерт-к римина лист;
съдебна химия и биология; противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред.
7.3. Съдебна физикохимическа експертиза
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Мирела Стоянова Стоянова – неорганични
х имични тех нологии; експерт-к римина лист;
съдебна химия и биология; противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска екс
пертиза
Петър Стоянов Доневски – зоотехник.
Д-р Пламен Иванов Димитров – ветеринарен
лекар.
Д-р Цветан Йорданов Петров – ветеринарен
лекар.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Ва лентин Йорданов Йолов – двигатели с
вътрешно горене/автомонтьор.
Димо Димитров Дичев – агроном – полевъд.
Еми ли я Пет рова Пет рова – полевъдст во;
зърнопроизводство.
Лилия Иванова Замфирова – лозаро-градинарство и овощарство/агроном.
Инж. Мариана Митева Петкова – инженерагроном, лозаро-градинарство; педагогическа
правоспособност по селскостопански дисциплини.
Петър Стоянов Доневски – зоотехник.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска – оценител на недвижими имоти (промишлено
и гражданско строителство).
Анелия Асенова Коцова – оценител на недвижими имоти (прогнозиране и планиране, банков
мениджмънт, счетоводство и контрол).
Анелия Тодорова Лозанова – оценител на
машини и съоръжения (счетоводство и контрол;
маркетинг и мениджмънт).
Веселин Тодоров Иванов – оценител на автомобили, трактори и кари; оценител на машини
и съоръжения (автомобилен транспорт, трактори
и кари).
Инж. Веселин Тодоров Пенев – оценител на
машини и съоръжения (двигатели с вътрешно
горене).
Инж. Виолета Методиева Рачинска – оценител
на недвижими имоти (строителен инженер).
Инж. Георги Петров Величков – оценител
на машини и съоръжения (машинен инженер).
Инж. Даниел Иванов Рибарски – оценител
на машини, съоръжения и активи – движимо
имущество (счетоводство и контрол/машинен
инженер).
Инж. Даниела Петрова Върбанова – оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско
строителство).
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Инж. Деян Йорданов Атанасов – оценител на
МПС (машинен инженер).
Димитър Александров Златанов – оценител
на земеделски земи (полевъдство).
Ин ж. Димит ър Николов Рачинск и – оценител на машини и съоръжения; оценител на
търговски предприятия и вземания (автоматика
и телемеханика).
Инж. Елка Русева Станчева – оценител на
машини, съоръжения и материални активи (радиоелектроника).
Иван Веселинов Тодоров – оценител на автомобили (маркетинг и мениджмънт).
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).
Инж. Иво Йорданов Иванов – оценител на
недвижими имоти (строителен инженер).
Ирина Трайкова Узунова – оценител на недвижими имоти (икономист).
Д-р Калина Господинова Христова – оценител
на животни (ветеринарен лекар).
Катя Цветанова Христова – оценител на битова техника; оценител на движимо имущество
(финанси).
Инж. Кирил Илиев Христов – оценител на
машини и съоръжения (машинен инженер).
Инж. Крум Валериев Николов – оценител на
поземлени имоти в горски територии (инженер
по горско стопанство).
Инж. Лариса Борисова Ангелова – оценител на
недвижими имоти; оценител на земеделски земи
и трайни насаждения (геодезия и земеустройство).
Инж. Мариана Христова Цекова – оценител
на машини и съоръжения; оценител на недвижими имоти и земеделски земи (строителен
хидроинженер).
Мариета Бориславова Минкова – оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения (аграрна икономика).
Мирела Стоянова Стоянова – оценител на
наркотични вещества (експерт-криминалист).
Наталия Стойчева Предова-Василева – оценител на информационни системи (информационни технологии; съдебен експерт по технически
проблеми).
Николай Благоев Банчовски – оценител на
земеделски земи, подобрения и трайни насаждения; международни икономически отношения.
Инж. Николай Лалов Лалов – оценител на
ел. части, битова техника, кабели и др. (електро
енергетика и ел. обзавеждане).
Инж. Нина Василева Дакева – оценител на
недвижими имоти; оценител на земеделски земи
и трайни насаждения; оценител на машини и
съоръжения; оценител на търговски предприятия
и вземания (ел. инженер).
Оля Костадинова Николова – оценител на
лекарствени продукти и наркотични вещества
(фармацевт).
Петьо Димитров Димитров – оценител на
автомобили, т рактори и кари (автомобилен
транспорт, трактори и кари).
Петър Илиев Димитров – оценител на недвижими имоти и земеделски земи (икономист).
Инж. Петър Илиев Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи;
оценител на машини и съоръжения; оценител
на търговски предприятия и вземания (машинен
инженер).
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Петър Стоянов Доневски – оценител на ферми
(зоотехник).
Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения
и активи – движимо имущество (икономистмаркетолог).
Петя Валентинова Димитрова – оценител на
недвижими имоти (маркетинг и мениджмънт).
Инж. Румяна Миткова Стоянова – оценител
на машини и съоръжения; оценител на търговски
предприятия и вземания (технология на металите
и металообработваща техника).
Инж. Светлана Николова Мицева – оценител
на недвижими имоти (геодезия, картография и
фотограметрия).
Силва Трифонова Диковска – оценител на недвижими имоти (икономика на строителството).
Инж. Слави Лазаров Шкортов – оценител на
машини и съоръжения; обследване на сгради за
енергийна ефективност; оценител на земеделски
земи и недвижими имоти (механизация на селското стопанство; машинен инженер).
Инж. Стефчо Петров Симеонов – оценител
на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металообработващата промишленост;
автотехническа експертиза (АТТК).
Татяна Илиева Антонова – оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни
насаждения; оценител на търговски предприятия
и вземания (финанси и кредит; психология).
Теофил Тодоров Петров – оценител на изделия от благородни метали (търговия; публична
администрация).
Инж. Тодор Филипов Тодоров – оценител на
земеделски земи и трайни насаждения (инженер
информационни технологии).
Тодорка Петрова Райновска – оценител на
земеделски земи (строителство и архитектура).
Инж. Тихомир Цветков Трифонов – оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество; автотехническа експертиза (машинен
инженер).
Цветана Иванова Кънова – оценител на недвижими имоти и земеделски земи (геодезия,
картография и земеустройство).
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Борис Петров Шахов – специалист по молекулярна биология.
Инж. Веселин Николаев Миндов – експертизи,
свързани с околната среда.
Ели Ангелова Георгиева – по прилагане на
ЗСПЗЗ и територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Емилия Владимирова Гарванска – педагогика
на девиантното поведение.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – фрактодиагностични експертизи на разрушени, прекъснати, откъснати, електротермично
разкъсани, взривени и взломени детайли, възли
и конструкции.
Инж. Крум Валериев Николов – лесо-инженернотехнически.
Инж. Лариса Борисова А нгелова – пълна
проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова – КСС на
СМР; топлофикация.
Мая Иванова Кичева – генетичен анализ на
животински и растителни видове; експертиза по
писмени данни за съдържание на алкохол в кръвта.
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Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист по
молекулярна биология; ДНК анализ.
Инж. Нина Василева Дакева – КСС на СМР;
топлофикация.
Оля Костадинова Николова – фармакологични
експертизи.
Пламен Георгиев Георгиев – изследване на
идентификационните номера на рами на автомобили и заличени номера на оръжия по химичен
способ.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебномедицинска експертиза за алкохолно и медикаментозно
повлияване.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – безопасност и здраве при работа; трудова медицина и
работоспособност.
Румянка Николова Ценова – трудови спорове
(икономика на промишлеността; управление на
човешките ресурси; индустриални отношения).
Силва Трифонова Диковска – икономист по
строителството.
Ин ж. Слави Лазаров Шкортов – т рудови
злополуки.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебномедицинска експертиза за алкохолно повлияване.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи за съдебния район на Окръжния съд – Враца,
и Административния съд – Враца, за 2016 г.
Бейхан Неджиб Мустафа – от и на турски език.
8265
55а. – 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 съдебния
район на Окръжния и Административния съд –
Габр ово, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Христо Илиев Димитров – Висша следствена
школа – МВД – СССР, квалификация „Експерткриминалист“.
Валентин Тодоров Иванов – Средно професионално техническо училище, представена служебна
бележка от ОД на МВР – Габрово, за заемане на
длъжност в „Научно-техническа лаборатория“
при ОД на МВР – Габрово, и удостоверение за
завършен курс по „Криминалистически изследвания“, въз основа на който може да се извършват
почерк-експертизи, назначени по наказателни и
граждански дела.
Георги Иванов Маджаров – висше образование, представена служебна бележка от ОД
на МВР – Габрово, за заемане на длъжност в
„Научно-техническа лаборатория“ при ОД на
МВР – Габрово, и удостоверение за завършен
курс по „Криминалистически изследвания“, въз
основа на който може да се извършват почерктехнически на доказателства, трасологични, балистични експертизи, назначени по наказателни
и граждански дела.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
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тификация на личността по костни останки и
зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Станислав Рачев Рачев – висше образование,
специалност „Медицина“, диплома за специалността „Патологоанатомия с цитопатология“,
Великотърновски университет – специалност
„Право“.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Станислав Рачев Рачев – висше образование,
специалност „Медицина“, диплома за специалността „Патологоанатомия с цитопатология“,
Великотърновски университет – специалност
„Право“.
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и
зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев – висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“,
к ва лифика ц и я – биох им ик-м ик робиолог със
специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и
зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Николай Гинчев Тюфекчиев – висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“,
к ва лифика ц и я – биох им ик-м ик робиолог със
специализация вирусология.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Станислав Рачев Рачев – висше образование,
специалност „Медицина“, диплома за специалността „Патологоанатомия с цитопатология“,
Великотърновски университет – специалност
„Право“.
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и
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зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Младен Колев Пенчев – висше образование,
специалност „Медицина“ – вътрешни болести.
Николай Михайлов Влаев – висше образование, специалност „Медицина“ – нервни болести.
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и
зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Любомир Димитров Трифонов – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия,
специалност „Нервни болести“, магистратура по
специалност „Стопанско управление (Здравен
мениджмънт)“.
Райна Досева Петрова – висше образование,
специалност „Медицина“ – психиатрия, сертификат, удостоверяващ преминато обучение на тема
„Съдебно-психиатрична и съдебно-психологична
експертиза“.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Димит ър Серафимов Серафимов – висше
образование, специалност „Клинична психология“ и специалност „Философия“, сертификат за
едноседмичен курс „Анализ на мотивациите и
механизмите на общественоопасното поведение в
съдебно-психологичната експертиза“, удостоверетие по „Позитивна психотерапия“, удостоверение
за завършен курс за работа с теста на Векслер за
интелигентност при деца – HAWIK – R – 1983.
Станислава Маринова Савова – висше образование, специалност „Психология“, специализация
„Социална психология“.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Донка Иванова Господинова – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия.
Сюзан Месру Садъкова-Томева – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия,
квалификация „Здравен мениджмънт“.
Н и кола й С т оя нов Дой чев – висше образование, специалност „Педагог“, специалност
„Медицинска психология и педагогическа рехабилитация“, сертификат, удостоверяващ преминато обучение на тема „Съдебно-психиатрична
и съдебно-психологична експертиза“.
Мирослава Мариянова Касамакова – висше
образование, специалност „Психология“.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Станислава Маринова Савова – висше образование, специалност „Психология“, специализация
„Социална психология“.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Вержиния Стоянова Ангелова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
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Дарина Василева Пенчева – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
свидетелство за специализация по „Стопанско
управление на промишлени системи“.
Елена Савчева Трифонова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Мариана Тачева Ганчева – висше образование, специалност „Икономика и управление
на индустрията“, сертификат за квалификация
„Експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи“.
Мария Милоева Тачева – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, сертификат
за експерт-оценител „Финансово-икономически
анализи на фирмата и изготвяне на бизнес план“,
сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект „Инвестиционен проект. Оценка на
инвестиционен проект“.
Николина Минкова Бабарова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Стефка Иванова Чукурова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Христо Недялков Христов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Цецка Христова Мечкова – висше образование, специалност „Икономика и организация на
вътрешната търговия“.
Юлияна Георгиева Стефанова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Веселин Генов Василев – средно образование, специалност „Икономика, планиране и
отчетност на селското стопанство“, сертификат
за експерт-оценител на машини, съоръжения,
активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, сертификат за експерт-оценител
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях.
Георги Димитров Георгиев – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Моника Тотева Тотева – висше образование,
специалност „Финанси“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Съдебни
експертизи“.
Ради Пенков Гечев – средно образование,
специалност „Счетоводна отчетност“.
Донка Маринова Атанасова – висше образование, специалност „Социално и застрахователно
дело“, сертификат „Експерт по финансово-счетоводни проблеми“.
Теодора Цанева Петкова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол.“
Петя Цвяткова Рачева-Иванова – висше образование, специалност „Кооперативно дело“, сертификат за участие в семинар на тема „Актуални
въпроси по данъчното законодателство. Закон
за ДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ. Облагане на туристическите услуги, предоставяни от хотелиери и
туроператори“, сертификат за участие в семинар
на тема „Предизвикателствата на Европейския
съюз и счетоводното и данъчното отчитане в
Република България след 1 януари 2007 г.“, сертификат за участие в семинар на тема „Технология за намаляване на данъците“, сертификат
за участие в обучение на тема „Международни
счетоводни стандарти“.
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Георги Иванов Капев – висше образование,
икономист.
Ивелина Георгиева Кръстинкова – висше
образование, специалност „Финанси и банково
дело“ – бакалавър, специалност „Счетоводство и
контрол“ – магистър.
Пенка Георгиева Маркова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Радка Лазарова Михова – висше образование,
специалност „Икономика на промишлеността“,
сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, удостоверение за преминат курс „Управление,
контрол и одит на средствата от Европейския
съюз“.
Диана Иванова Колева – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, професио
нална квалификация „Счетоводна отчетност“,
„Счетоводство и контрол“, сертификат за обучение по „Международни счетоводни стандарти“,
удостоверение за медиатор.
Катя Недева Денева – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Ивелина Стефкова Цонева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Ваня Кънчева Кунева – висше образование,
специалист „Икономика на промишлеността“.
Десислава Димитрова Русчева – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.
Мирослава Митева Илиева – висше образование, Висш икономически институт, специалност
„Машинна обработка“, квалификация „Икономист-организатор“.
Мария Христова Атанасова – висше образование, специалност „Финанси и кредит“.
Станчо Дончев Мечев – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“.
Янко Стоянов Вълчев – висше образование,
специалност „Прогнозиране и планиране на
икономически системи“, специалност „Право“.
Ирина Пенчева Цвяткова – висше образование,
специалност „Икономика на промишлеността“.
Вяра Иванова Илиева – висше образование,
специалност „Аграрна икономика“, втора специалност „Финанси“.
Милена Николаева Козарева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“ и
специалност „Компютърни системи и технологии“.
Емилия Христова Данчева – висше образование, специалност „Икономика и управление на
индустрията“, свидетелство за професионална
квалификация по специалност „Счетоводство и
контрол“.
Весела Недева Михова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
Станимира Ганчева Крумова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
п рофесиона лна к ва лификац и я – икономистсчетоводител, специализация „Организация и
технология на счетоводството в нефинансовите
предприятия“, сертификат за участие в курс за
обучение на тема „Международни счетоводни
стандарти“.
Иван Енчев Иванов – висше образование, специалност „Икономика на индустрията“, професионална квалификация – икономист – индустриално производство, специализация „Производствен
мениджмънт“, свидетелство за професионална
квалификация по специалността „Финансово-
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ревизионен контрол“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Съдебни
експертизи“.
Теодора Недялкова Славова – висше образование, специалност „Финанси“, професионална
квалификация – икономист.
Марияна Тонева Банчева – висше образование,
специалност „Стопанско управление“, професионална квалификация – икономист, лиценз за
оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Стилиян Петков Събев – висше образование,
специалност „Финанси и кредит“, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи.
Марко Минчев Пенев – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“.
Димитър Върбанов Митев – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, сертификат
за експерт „Финансово-икономически анализ
на фирмата и изготвяне на бизнес план. Видове
фондови борси, борси и борсови операции, анализ
и оценка на ценни книжа“, сертификат за участие в програма „Обучение на счетоводители по
Международни счетоводни стандарти“.
Димитър Иванов Кинчев – висше образование,
специалност „Икономика на промишлеността“.
Стоян Янев Вълчев – висше образование, специалност „Икономика на вътрешната търговия“.
Румяна Пантелеева Савчева – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.
Никола Георгиев Корназов – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.
Ваня Кънчева Кунева – висше образование,
специалност „Икономика на промишлеността“.
Десислава Димитрова Русчева – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.
Йовелина Христофорова Енева – висше образование, специалност „Финанси“ – бакалавър,
специалност „Стопанско управление“ – магистър.
Мирослава Митева Илиева – висше образование, Висш икономически институт, специалност
„Машинна обработка“, квалификация – икономист-организатор.
Мария Христова Атанасова – висше образование, специалност „Финанси и кредит“.
Станчо Дончев Мечев – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“.
Янко Стоянов Вълчев – висше образование,
специалност „Прогнозиране и планиране на
икономически системи“, специалност „Право“.
Вяра Иванова Илиева – висше образование,
специалност „Аграрна икономика“, втора специалност „Финанси“.
Йордан Иванов Камбуров – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, свидетелство за професионална квалификация „Финансов
мениджър“.
Виолета Стефанова Стоянова – висше образование, специалност „Финансово кредитно и
застрахователно дело“.
Румяна Стефанова Митева – висше образование, специалност „Икономика на кооперации“,
удостоверение за професионална квалификация
„Компютърна грамотност“.
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Тодор Русев Кръстев – висше образование,
специалност „Икономика и управление на селското стопанство“, сертификат за оценка на
недвижими имоти.
Цоньо Колев Гичев – висше образование, специалност „Застрахователно дело“, социално дело.
Емилия Христова Данчева – висше образование, специалност „Икономика и управление на
индустрията“, свидетелство за професионална
квалификация по специалност „Счетоводство и
контрол“.
Георги Колев Колев – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Иван Енчев Иванов – висше образование, специалност „Икономика на индустрията“, професионална квалификация – икономист – индустриално производство, специализация „Производствен
мениджмънт“, свидетелство за професионална
квалификация по специалността „Финансоворевизионен контрол“, свидетелство за професио
нална квалификация по специалност „Съдебни
експертизи“.
Теодора Недялкова Славова – висше образование, специалност „Финанси“, професионална
квалификация – икономист.
Стилияна Иванова Събева-Тинчева – висше
образование, специалност „Организация на производството и управление на промишлеността“,
специализация „Икономика, организация и управление на промишлеността“.
Филип Иванов Чипев – висше образование,
специалност „Управление на стопанските дейности – промишленост“.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Стефка Иванова Харитонова-Пандова – вис
ше образование, специалност „Селскостопанска техника“, удостоверение за професионална
квалификация „Оценка на недвижими имоти“,
лиценз за оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, лиценз за оценка на
машини и съоръжения, сертификат за квалификация – оценител на земеделски земи.
Деян Ганчев Денчев – висше образование, специалност „Селскостопанска техника“, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
сертификат за автоексперт-оценител, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност, лиценз за оценка на машини и съоръжения, сертификат за „Съдебен експерт-оценител
на оборотни и дълготрайни активи“.
Румен Георгиев Георгиев – висше образование, специалност „Индустриален мениджмънт“,
лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз
за оценка на машини и съоръжения, лиценз за
оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Милка Иванова Ганчева – висше образование,
икономист по строителството, лиценз за оценка
на недвижими имоти, удостоверение за оценка
на земеделски земи.
Кунчо Христов Петров – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство, конструкции“, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Тинка Крумова Доскова – висше образование,
специалност „Предприемачество и мениджмънт“,
лиценз за оценка на недвижими имоти.
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Радинка Вълова Гергова – висше образование,
специалност „Икономика – Бизнесадминистрация“, лиценз за оценка на недвижими имоти и
земеделски земи.
Дончо Стефанов Петров – Селскостопански
техникум „Ангел Кънчев“ – Русе, специалност
„Растениевъдство“, лиценз за оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Цона Георгиева Христова – висше образование, специалност – икономист по строителство,
сертификат за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Росица Георгиева Донева – висше образование,
специалност „Прецизно машиностроене и уредостроене“, сертификат за оценка на недвижими
имоти и земеделски земи, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи.
Тодор Русев Кръстев – висше образование,
специалност „Икономика и управление на селското стопанство“, сертификат за оценка на
недвижими имоти.
Пламен Христов Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, лиценз за оценка на недвижими
имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
лиценз да извършва технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците
за тяхното прилагане.
Радослав Христов Глухов – висше образование,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти.
Теодора Пенчева Гълъбарова – висше образование, специалност „Стопанско управление“,
сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения, сертификат за оценка на машини
и съоръжения.
Росица Йонкова Николова – висше образование, специалност „ ЕСЕО“, сертификат за оценка
на недвижими имоти.
Николай Христов Козарев – висше образование, доктор, eлектроинженер, оценител на
недвижими имоти, на машини и съоръжения,
оценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Алекси Атанасов Чиликов – висше образование, специалност „Механично уредостроене“,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, специалното производство, приборите и средствата за автоматизация,
електронната промишленост, леката и тежката
промишленост, лиценз за оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Гат ьо Рачев Гат ев – висше образова н ие,
специалност „Ел. обзавеждане и автоматика на
промишлеността“.
Георги Симеонов Щебунаев – висше образование, специалност „Механично уредостроене“,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи.
Гочо Николов Гочев – висше образование,
специалност „Механично уредостроене“, лиценз
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за оценка на машини и съоръжения в сферата
на машиностроителната и металообработващата
промишленост.
Йордан Симеонов Йорданов – висше образование, специалност „Електронна техника“,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на електротехническата и електронната
промишленост, машиностроителната и металообработващата промишленост.
Красимир Маринов Иванов – висше образование, специалност „Електроенергетика“, свидетелство за научно звание – доцент по научната
специалност „Електрически мрежи и системи“,
удостоверение за присъдена пълна проектантска
правоспособност при КИИП, по част „Електрическа“.
Михаил Стефанов Станев – висше образование, специалност „Технология на машиностроенето“, лиценз за оценка на машини и съоръжения
в сферата на машиностроителната и метало
обработващата промишленост.
Николай Ганчев Ганчев – висше образование,
специалност „Хидро- и пневмотехника“, лиценз
за оценка на машини и съоръжения.
Николай Христов Козарев – висше образование, доктор, eлектроинженер, оценител на
недвижими имоти, на машини и съоръжения,
оценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Първан Йорданов Илиев – висше образование,
специалност „Технология на машиностроенето“,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металообработването и хранително-вкусовата промишленост.
Цветан Любомиров Цонев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.
Генко Тодоров Иванов – висше образование,
специалност „Двигатели с вътрешно горене“,
лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Катя Костова Колева – висше образование,
специалност „Механично уредостроене“, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи, сертификат за автоекспертоценител.
Иван Стефанов Иванов – висше образование,
специалност „Механично уредостроене“, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност при КИИП по част „Електрическа“ и
„Автоматизация и КИП“, удостоверение за регистрация в КИИП към секция „Електротехника,
автоматика и съобщителна техника“.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества), доцент по „Техника и
технология на взривните работи“.
Мариян Михаилов Пенчев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Божидар Митев Илиев – висше образование,
специалност „ТМММ“.
Веселин Илиев Илиев – висше образование, специалност „Механизация на селското стопанство“.
Димитър Стефанов Димитров – висше образование, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на транспорта.
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Петър Ангелов Петров – висше образование,
специалност „Топлоенергетика“, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения.
Мирослав Иванов Христов – висше образование, специалност „Селскостопанска техника“,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения.
Христофор Йорданов Христов – висше образование, специалност „Технология и управление
на транспорта“.
Георги Симеонов Семов – висше образование,
специалност „Технология на машиностроенето“,
сертификат за „Експерт по автотехнически експертизи“, лиценз за оценка на машини и съоръжения.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Добрин Петров Шиков – висше образование,
специалност „Технология на машиностроенето“.
Стоян Лалев Лалев – висше образование, специалност „Механична технология на дървесината“.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества), доцент по „Техника и
технология на взривните работи“.
Мариян Михаилов Пенчев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.
Николай Христов Козарев – висше образование, доктор, eлектроинженер, оценител на
недвижими имоти, на машини и съоръжения,
оценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Миглена Стефанова Атанасова – висше образование, специалност „Конструкции и технология
в електронното и механичното уредостроене“,
диплома за квалификация „Математическо осигуряване на изчислителни машини и системи“.
Милена Николаева Козарева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“ и
специалност „Компютърни системи и технологии“.
Мариян Михаилов Пенчев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Анка Гатева Николова – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Велина Иванова Ракова – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Деян Иванов Георгиев – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Евгения Шишева Живкова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – конструкции“, лиценз за оценка
на недвижими имоти, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при
КИИП по части „Конструктивна“ и „Организация
и изпълнение на строителството“.
Йотка Петрова Станчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – конструкции“, диплома за преквалификация, специалност „Счетоводство на
предприятието“.
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Лиляна Тотева Велчева – висше образование,
специалност „Архитектура“, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Найда Цочева Щебунаева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, лиценз за оценка на недвижими
имоти.
Фанка Иванова Дочева – висше образование,
специалност „Архитектура“.
Христина Владимирова Павлова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, лиценз за оценка на недвижими
имоти.
Янка Димитрова Ралева – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти,
сертификат за експерт-оценител на земеделски
земи, подобренията и трайните насаждения.
Боряна Йорданова Иванова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – конструкции“, лиценз за оценка
на недвижими имоти, лиценз за оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружест
ва, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП по части
„Конструктивна“ и „Организация и изпълнение
на строителството“, удостоверение за вписване
в публичен регистър на лицата, упражняващи
технически контрол по част „Конструктивна на
инвестиционните проекти“.
Иван Станчев Иванов – висше образование,
специалност „Хидротехническо строителство“,
лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП по част „Хидротехническа“.
Владка Христова Гатева – висше образование,
специалност „Водоснабдяване и канализация“.
Христо Рачев Рашеев – висше образование,
специалност „Водоснабдяване и канализация“.
Юлия Георгиева Георгиева – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“.
Димитър Илиев Босев – висше образование,
специалност „Земеустройство“, удостоверение за
инженер-геодезист, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на земеделски
земи и подобренията върху тях, свидетелство
за правоспособност за извършване на дейности
по кадастъра, лиценз за специалист по ЗСПЗЗ
и ЗВСГЗГФ.
Цона Георгиева Христова – висше образование, специалност – икономист по строителство,
сертификат за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества), доцент по „Техника и
технология на взривните работи“.
Добрин Борисов Иванов – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите“, свидетелство за
допълнителна квалификация „Газоснабдяване“,
специалист ВиК.
Соня Емилова Белчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – конструкции“, удостоверение за
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пълна проектантска правоспособност по част
„Конструктивна организация и изпълнение на
строителството“, удостоверение за упражняване
на технически контрол по част „Конструктивна
на инвестиционнните проекти, конструкции на
сгради и съоръжения“, сертификат за завършен
курс на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие
със съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 ЗУТ)
на влаганите в строежите строителни продукти“.
Радослав Христов Глухов – висше образование,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти.
Росица Йонкова Николова – висше образование, специалност „ЕСЕО“, сертификат за оценка
на недвижими имоти.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Пламен Стефанов Генчев – висше образование,
специалност „Пожарна и аварийна безопасност“.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества), доцент по „Техника и
технология на взривните работи“.
Соня Емилова Белчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – конструкции“, удостоверение за
пълна проектантска правоспособност по част
„Конструктивна организация и изпълнение на
строителството“, удостоверение за упражняване
на технически контрол по част „Конструктивна
на инвестиционнните проекти, конструкции на
сгради и съоръжения“, сертификат за завършен
курс на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие
със съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 ЗУТ)
на влаганите в строежите строителни продукти“.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Йорданка Николова Димитрова – висше образование, специалност „Лозаро-градинарство“,
удостоверение за придобита правоспособност
като борсов посредник (брокер) на Софийската
стокова борса, удостоверение за управленска
квалификация – мениджър.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Делка Александрова Мезинова – висше образование, специалност „Зоотехника“.
Стефка Димитрова Игнатова – висше образование, специалност „Биология“.
Христо Димитров Митев – висше образование,
специалност „Зоотехника“, диплома за след
дипломна специализация, специалист по хранене
на селскостопанските животни и промишлена
технология на фуражите.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
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6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и
зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химически експертизи
Петър Николов Колев – висше образование,
специалност „Фармация“.
Ценислав Стефанов Влъкненски – висше образование, специалност „Химия“, удостоверение
за вписване в публичния регистър на експертите,
извършващи екологична оценка (ЕО) и оценка
на въздействието върху околната среда (ОВОС)
със следните заявени елементи на оценката: качество на атмосферния въздух, опасни вещества,
отпадъци.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества), доцент по „Техника и
технология на взривните работи“.
7.3. Съдебни физико-химически експертизи
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества), доцент по „Техника и
технология на взривните работи“.
Васко Христов Наков – висше образование,
специалност „Фармация“, сертификат за преминал следдипломна квалификация за хранителни
добавки по програмата NATURA SANAT“, удостоверение за преминат курс „Консултантската роля
на фармацевта при отпускане на пробиотици“ и
„Съвременни антибактериални средства“.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Неделчо Михов Михов – висше образование,
специалност „Ветеринарна медицина“, лиценз
за ветеринарномедицинско обслужване на ветеринарен участък, издаване на ветеринарномедицински документи и изпълнение на държавната
профилактична програма по чл. 8а от Закона за
ветеринарното дело.
Илко Иванов Попов – висше образование,
специалност „Ветеринарна медицина“.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Стояна Стоянова Илиева – висше образование, специалност „Полевъдство“, диплома за
следдипломна специализация по „Биологична и
интегрирана борба с болестите и неприятелите
по селскостопанските култури“.
Ангел Петков Колчевски – висше образование,
специалност „Горско стопанство“, удостоверение
за регистрация в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика.
Кръстю Панайотов Панайотов – висше образование, специалност „Полевъдство“.
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9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Юлияна Мирчева Шулекова – висше образование, специалност „История“.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Павел Цонков Ванков – средно специално
образование, специалност „Геодезия и картография“, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Татяна Дешкова Стойчева – средно образование, удостоверение за изработка, преработка и
ремонт на изделия от благородни метали.
Христо Петков Христов – висше образование,
специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, удостоверение за присъдена пълна
проектантска правоспособност при КИИП по
част „Геодезическа“, удостоверение за включване
в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи като оценител на земеделски земи.
Жанета Атанасова Трифонова – висше образование, специалност „Математика“.
Димитър Петров Димитров – висше образование, специалност „Ел. снабдяване и ел.
обзавеждане“.
Тихомир Донков Досев – висше образование,
специалност „Застрахователно и социално дело“.
Иванка Славчева Пакиданска – висше образование, специалност „Текстилна техника“,
свидетелство за професионална квалификация
„Мениджмънт на интелектуалната собственост“,
лиценз за оценка на други активи (дизайн и
приложни изкуства), лиценз за права на интелектуална и индустриална собственост и други
фактически отношения.
Ана Антонова Антонова – висше образование,
специалност „Хидравлична и пневматична техника“, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
Юлиян Пенчев Пенев – висше образование,
специа лност „Марк шай дерство и геодези я“,
удостоверение за пълна проектантска право
способност квалификация – минен инженер по
маркшайдерство и геодезия.
Андрей Любенов Костадинов – висше образование, специалност „Техника и технология за
опазване на природната среда“, специализация
„Технически средства и системи за контрол и
анализ на индустриалното замърсяване“.
Цоньо Колев Гичев – висше образование, специалност „Застрахователно дело“, социално дело.
Пламен Христов Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, лиценз за оценка на недвижими
имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
лиценз да извършва технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците
за тяхното прилагане.
Диана Христова Гергова-Влаева – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия
и картография“, удостоверение за пълна проектантска правостопобност по част „Геодезия“,
удостоверение за оценител на земеделски земи,
включен в списъка на вещите лица по чл. 19а,
ал. 8 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи.
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СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния
съд – Габрово, за 2016 г.
Преводач на/от английски език
Катерина Христова Михайлова – висше образование, специалност „Български и английски
език“, професионална квалификация „Специалист
по английска филология и учител по български
език и литература и английски език и литература“.
Преводач на/от италиански език
Пламен Юлиянов Петров – Удостоверение
за професионално обучение за завършен квалификационен курс за професионално обучение за
Италиански език – ниво В1, В2, C1.
166
56. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401 ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния и Административния съд –
Кърджали, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Димитър Милев Петров, криминалистичени
изследвания на почерк и документи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Николай Димитров Маринов, съдебна медицина.
Емилия Иванова Будева, акушерство и гинекология.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на
животни; състав на хранителни продукти.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на
животни; състав на хранителни продукти.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярнобиологични техники
и идентификация; ДНК профил от биологичен
материал.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на
животни; състав на хранителни продукти.
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3. Клас „Съдебномедицинска експертиза на психичното състояние“
Георги Пейков Велковски, психиатрия.
Николинка Здравкова Узунова, психиатрия.
Татяна Маринова Дикова, клинична психология; ранна диагностика на когнитивните нарушения; работа с Минесотски многофакторен
личностен въпросник – 2 (MMPI-2), и Минесотски
многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-А).
Белин Георгиев Илчев, психиатрия, съдебна
психиатрия, здравен мениджмънт.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Гергана Делчева Добруджалиева, счетоводна
отчетност.
Добринка Атанасова Перчинска, счетоводна
отчетност.
Димитрия Георгиева Чакърова, счетоводна
отчетност.
Руси Кирилов Виденов, счетоводство и контрол.
Харалан Георгиев Василев, икономист-счетоводител, счетоводство и анализ.
Светлана Сашева Карамфилова, счетоводство
и контрол.
Изабела Константинова Николова, икономист.
Иван Димов Назъров, икономика и търговия,
лицензиран оценител на недвижими имоти.
Йорданка Тончева Кавръкова, икономист-счетоводител, икономика на вътрешната търговия.
Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счет овод и т ел, ба н ково дело, експер т- оцен и т ел
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти;
експерт-оценител на недвижими имоти; оценка
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения.
Шенол Исмаил Халил, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Петя Васкова Ангелова, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на
митническата дейност; експертиза на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
методология за експертиза на ПТП.
Адлен Шукри Шефкет, икономист, финанси.
Мариана Димова А нгелова, маркетинг и
планиране; икономическа педагогика; експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка
на недвижими имоти; експерт-оценител на цели
предприятия, финансови институции, недвижими
имоти, машини и съоръжения и други активи;
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни
метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение
за достъп до класифицирана информация до ниво
„Строго секретно“.
Таня Делчева Николова, икономист, икономика
и организация на труда.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Константин Йорданов Самушев, електромашинен инженер, двигатели с вътрешно горене,
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минна електромеханика, автоматизация на производството, лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Вълчо Димитров Димитров, автомобилен
транспорт, трактори и кари, лицензиран оценител
на недвижими имоти и машини и съоръжения.
Дончо Стойнов Драганов, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене, лицензиран
оценител на недвижими имоти и на машини и
съоръжения, автоексперт-оценител.
Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счет овод и т ел, ба н ково дело, експер т- оцен и т ел
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти;
експерт-оценител на недвижими имоти; оценка
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на
митническата дейност; експертиза на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
методология за експертиза на ПТП.
Мариана Димова А нгелова, маркетинг и
планиране; икономическа педагогика; експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка
на недвижими имоти; експерт-оценител на цели
предприятия, финансови институции, недвижими
имоти, машини и съоръжения и други активи;
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт оценител на благородни
метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение
за достъп до класифицирана информация до ниво
„Строго секретно“.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
И н ж. Пен чо Йорда нов С т о ев, ма ш и нен
инженер по технология на машиностроенето,
лицензиран оценител на търговски дружества,
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на
митническата дейност; експертиза на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
методология за експертиза на ПТП.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Васил Георгиев Тодоров, компютърен специалист.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство (ПГС), лицензиран оценител на
недвижими имоти и на машини и съоръжения.
Веска Вълкова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
лицензиран оценител на недвижими имоти.
Георги Тодоров Илиев, строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство (ПГС).
Инж. Димитрия Иванова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
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Донка Иванова Андонова, строителен инженер – пътно и мостово строителство, лицензиран
оценител на недвижими имоти, експерт-оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Инж. Румяна Михайлова Видинска, промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Инж. Димитър Илиев Димитров, инженер по
геодезия, фотограметрия и картография.
Стайко Димитров Стайков, геодезия, фотограметрия и картография.
Стефан Георгиев Събев, икономист по строителството; строителен консултант в инвестиционното проектиране; строителен надзорник
в строителния процес; оценител на търговски
предприятия и вземания; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Татяна Ангелова Янева, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Георги Иванов Карабашев, строителен инженер
по транспортно строителство.
Лиляна Василева Вълчева, строителен инженер
по хидротехническо строителство.
Митко Филипов Колев, строителен инженер
по транспортно строителство.
Емил Атанасов Янев, промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Георги Костов Костов, архитектура.
Инж. Валентина Викторова Стойчева, ПГС,
независим оценител на недвижими имоти.
Златка Любчова Арсова, икономист в строителството.
Наташа Димитрова Петрова, архитектура.
Тихомир Недев Георгиев, инженер-геодезист.
Мариана Димова А нгелова, маркетинг и
планиране; икономическа педагогика; експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка
на недвижими имоти; експерт-оценител на цели
предприятия, финансови институции, недвижими
имоти, машини и съоръжения и други активи;
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт оценител на благородни
метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение
за достъп до класифицирана информация до ниво
„Строго секретно“.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация; генотипиране на животни; състав
на хранителни продукти.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация; генотипиране на животни; състав
на хранителни продукти.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на
животни; състав на хранителни продукти.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Стефан Георгиев Събев, професионален бакалавър по разработване на полезни изкопаеми.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съв
ременни молекул ярнобиологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
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Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен)анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на
животни; състав на хранителни продукти.
Мариана Димова А нгелова, маркетинг и
планиране; икономическа педагогика; експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка
на недвижими имоти; експерт-оценител на цели
предприятия, финансови институции, недвижими
имоти, машини и съоръжения и други активи;
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни
метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение
за достъп до класифицирана информация до ниво
„Строго секретно“.
Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счет овод и т ел, ба н ково дело, експер т- оцен и т ел
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти;
експерт-оценител на недвижими имоти; оценка
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на
митническата дейност; експертиза на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
методология за експертиза на ПТП.
168
47в. – 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 съдебния
район на Окръжния и Административния съд –
Кюстендил, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Иван Асенов Попов, образование висше, квалификация – инженер-химик.
1.2. Трасологични експертизи
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
1.4. Дактилоскопски експертизи
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
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2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, образование висше,
специалност „Молекулярна биология“, квалификация – молекулярен биолог, специализация
„Микробиология“.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование вис
ше, специалност „Биохимия и микробиология“,
квалификация – биохимик, микробиолог със
специализация вирусология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, образование висше,
специалност „Молекулярна биология“, квалификация – молекулярен биолог, специализация
„Микробиология“.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование вис
ше, специалност „Биохимия и микробиология“,
квалификация – биохимик, микробиолог със
специализация вирусология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Д-р Борис Славчов Жабински, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Михаил Ненков Зарев, образование висше,
специалист по хигиена на труда.
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Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Александър Асенов Антимов, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Д-р Борис Славчов Жабински, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Сашка Стойнева Павлова, образование
висше, специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Антонина Панчова Карамфилова, образование висше, квалификация – психология, следдипломна квалификация – клинична психология,
медицинска психология, развитие в условията на
ранна депривация, проблеми на осиновяването.
Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация – психолог – съдебен
експерт.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация – магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация – магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Антонина Панчова Карамфилова, образование висше, квалификация – психология, следдипломна квалификация – клинична психология,
медицинска психология, развитие в условията на
ранна депривация, проблеми на осиновяването.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
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Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация – психолог – съдебен
експерт.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация – магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация – магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Антонина Панчова Карамфилова, образование висше, квалификация – психология, следдипломна квалификация – клинична психология,
медицинска психология, развитие в условията на
ранна депривация, проблеми на осиновяването.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация – психолог – съдебен
експерт.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация – магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация – магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Анка Георгиева Липева, образование средно
специално, квалификация – икономист и счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“
и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Валентина Петрова Негревска, образование
висше, квалификация – икономист.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Василка Христова Пиргова, образование
средно специално, квалификация – счетоводител
и икономист.
Вергиния Веселинова Иванова, образование
висше, квалификация – икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
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Галина Тодорова Матуска, образование средно
специално, квалификация – икономист-счетоводител.
Геновева Венева Ненова, образование полувисше, квалификация – икономист.
Георги Йорданов Спиров, образование висше,
квалификация – икономист.
Георги Мирчев Вълев, образование висше,
квалификация – икономист.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация
„Данъчен и митнически контрол“.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование
висше, квалификация – икономист.
Евгени Зафиров Таушанов, образование висше,
квалификация – икономист-организатор, доп.
квалификации – специалист по проектиране на
АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.
Емил Димитров Нейков, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование
висше, квалификация – икономист.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация – счетоводител.
Иван Димитров Петков, образование висше,
квалификация – стоковед.
Иван Кирилов Дермански, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование висше,
квалификация – икономист, организация на пром.
производство.
Костадин Симеонов Чучуков, образование
висше, квалификация – икономист.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Малинка Богданова Никова, образование
висше, квалификация – икономист.
Маргарита Крумова Васева, образование вис
ше, квалификация – икономист-счетоводител.
Мария Ганчева Георгиева-Драгомирова, образование висше, квалификация – икономист.
Марияна Георгиева Стоименова, образование
средно специално, квалификация – икономистпроектант.
Мартин Милчев Тодоров, образование висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно
специално, квалификация – счетоводител.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация – икономист по труда.
Недка Вълчева Харалампиева, образование
висше, квалификация – икономист – системен
организатор.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация – икономист.
Николина Стефанова Стойнева, образование
висше, квалификация – икономист.
Петър Стоилов Петров, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Реонита Иванова Йорданова, образование
висше, квалификация – икономист-счетоводител,
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 5.08.2019 г.
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Роза Методиева Христова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
Роза Стоянова Георгиева – образование висше,
специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.
Росица Веселинова Митова, образование
средно специално, квалификация – счетоводител
и икономист.
Славка Стоянова Манова, образование висше,
квалификация – икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование
висше, квалификация – икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование
висше, квалификация – аграрикономист, друга
специалност – организация и управление на
бизнеса и управленска отчетност.
Спаска Захариева Чочова, образование полувис
ше, специалност „Икономика на съобщенията“.
Станка Стоянова Чавдарова, образование
висше, квалификация – икономист-финансист.
Хрис т о М и т ков Дъбовск и – образова н ие
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист-счетоводител.
Цветан Иванов Дамянов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител и
икономист.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“
и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Валентина Петрова Негревска, образование
висше, квалификация – икономист.
Василка Христова Пиргова, образование
средно специално, квалификация – счетоводител
и икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше,
квалификация – икономист по търговията.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация
„Данъчен и митнически контрол“.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование
висше, квалификация – икономист.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация – аграр
икономист, специализация „Икономика и управ
ление на АПП“.
Евгени Зафиров Таушанов, образование висше,
квалификация – икономист-организатор, доп.
квалификации – специалист по проектиране на
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АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.
Емил Димитров Нейков, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование
висше, квалификация – икономист.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация – счетоводител.
Иван Кирилов Дермански, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование висше,
квалификация – икономист, организация на пром.
производство.
Кирил Димитров Николов, образование вис
ше, специалност – икономика и управление на
промишлеността, квалификация – икономист
организатор на промишленото производство.
Кристина Костадинова Костадинова, образование висше, квалификация – магистър по
икономика.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Маргарита Крумова Васева, образование вис
ше, квалификация – икономист-счетоводител.
Марияна Георгиева Стоименова, образование
средно специално, квалификация – икономистпроектант.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация – икономист по труда.
Недка Вълчева Харалампиева, образование
висше, квалификация – икономист – системен
организатор.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация – икономист.
Петър Стоилов Петров, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Реонита Иванова Йорданова, образование
висше, квалификация – икономист-счетоводител,
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 5.08.2019 г.
Роза Методиева Христова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
Роза Стоянова Георгиева – образование висше,
специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.
Славка Стоянова Манова, образование висше,
квалификация – икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование
висше, квалификация – икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование
висше, квалификация – аграрикономист, друга
специалност – организация и управление на
бизнеса и управленска отчетност.
Спаска Захариева Чочова, образование полувише, специалност – икономика на съобщенията.
Христо Митков Дъбовски, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител.
Цветелин К и ри лов Иванов, образование
висше, специалност – икономика – бизнесадминистрация; специализация – маркетинг, реклама и бизнескомуникации, митнически режим
и процедури, мерки на търговската политика,
Инкотермс 2000, Интарстат и международен
автомобилен транспорт.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител и
икономист.
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4.3. Съдебно-стокова експертиза
Ана Николова Томова, образование висш е,
квалификация – икономист-счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“
и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше,
квалификация – икономист по търговията.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – данъчен и митнически контрол.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Евгени Зафиров Таушанов, образование вис
ше, квалификация – икономист-организатор, доп.
квалификации – специалист по проектиране на
АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация – счетоводител.
Иван Димитров Петков, образование висше,
квалификация – стоковед.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Маргарита Крумова Васева, образование вис
ше, квалификация – икономист-счетоводител.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация – икономист по труда.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация – икономист.
Реонита Иванова Йорданова, образование
висше, квалификация – икономист-счетоводител,
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 5.08.2019 г.
Роза Методиева Христова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
Роза Стоянова Георгиева – образование вис
ше, специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.
Спаска Захариева Чочова, образование полувис
ше, специалност – икономика на съобщенията.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически екс
пертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“
и „Финанси“, квалификация – „икономист“; специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Ва лентин Стойчев Стойчев, образование
висше, квалификация – инженер по радиоелектроника.

ВЕСТНИК

БРОЙ 11

Ваня Крумова Цветкова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Васил Атанасов Жабински, образование вис
ше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Васил Станойков Стоянов, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист.
Василка Георгиева Пашева, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
транспортно строителство.
Виктор Борисов Чочов, образование полувис
ше, специалност – радиотехника.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация – машинен инженер, разрешение
за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно
до 22.05.2017 г.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация – машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – инженер-физик.
Димитър Стойнев Митов, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист.
Димитър Янев Томов, образование висш е,
квалификация – инженер по хидроенергийно
строителство.
Драгомир Димитров Драгнев, образование
висш е, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография.
Елена Василева Лозанова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Здравка Иванова Велинова, образование висше,
квалификация – инженер-геолог – хидрогеолог;
специализация по ИП при строителството на
нови жилищни комплекси.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Йорданка Георгиева Апостолова, образование
висш е, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография.
Кирил Георгиев Починков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование вис
ше, квалификация – електроинженер.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Лъчезар Тодоров Димитров, образование вис
ше, квалификация – електроинженер.
Маргарита Пенева Стоименова, образование
висше, квалификация – машинен инженер.
Никола Ангелов Балкански, образование вис
ше, квалификация – електроинженер.
Нина Димчова Терзийска, образование висше,
квалификация – минен инженер по маркшайдерство и геодезия.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше,
гражданска квалификация – строителен инженер
по технология на строителството, и военна квалификация – военен инженер по технология на
строителството.
Росен Иванов Стойчев, образование висше,
квалификация – минен инженер.
Румен Иванов Серафимов, образование висше,
квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Румяна Миткова Стоянова, образование вис
ше, квалификация – машинен инженер.
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Соня Иванова Димитрова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура.
Тодор Асенов Стоименов, образование висше,
специалност „Водоснабдяване и канализация“,
квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Бисер Малинов Кирилов, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Богдан Найденов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Борис Георгиев Михалков, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация – машинен инженер, разрешение
за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно
до 22.05.2017 г.
Георги Костадинов Илиевски, образование
висше – бакалавър, квалификация – машинен
инженер.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Йордан Георгиев Петров, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Никола Кирилов Велков, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Росен Иванов Стойчев, образование висше,
квалификация – минен инженер.
Р у м я на М и т кова С т оя нова, образова н ие
висше, специалност „Технология на металите“,
квалификация – машинен инженер.
Симеон Харалампиев Митков, образование
средно специално, квалификация – машинен
техник по механизация на селското стопанство.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация – машинен инженер, разрешение
за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно
до 22.05.2017 г.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация – машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Людмила Илиева Михайлова, образование
висше, квалификация – инженер-химик, специалност „Технология на кожите“.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
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5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация – електроинженер.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Александър Драганов Шулев, образование
висше, квалификация – инженер по хидромелио
ративно строителство.
Анна Анатолиева Тишкова-Алексиева, образование висше, квалификация – архитект.
Анка Стефанова Стоянова, образование средно специално, квалификация – среден техник по
строителство и архитектура.
Борислав Любенов Гонев, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист.
Валери Здравков Йовчев, образование висше,
специалност „Противопожарна техника и без
опасност“, квалификация – инженер по противо
пожарна техника и безопасност, специалност
„ПГС“, квалификация – магистър инженер.
Ваня Крумова Цветкова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Васил Станойков Стоянов, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист.
Венцислав Николов Точев, образование средно
специално, квалификация – строителен техник.
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация – архитект.
Димитър Тодоров Велинов, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Димитър Янев Томов, образование висше,
квалификация – инженер по хидроенергийно
строителство.
Елвира Боянова Цонева, образование средно
специално, квалификация – строителен техник.
Елка Кирилова Златкова-Симеонова, образование средно специално, квалификация – среден
строителен техник.
Емил Димитров Кирилов, образование висше,
специалност „Промишлено и гражданско строителство – технология“, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Живка Христова Танева, образование висше,
квалификация – строителен инженер по хидроенергийно строителство.
Зорка Кирилова Кръстева-Видолова, образование висше, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, квалификация – строителен
инженер по ПГС.
Йорданка Ставрева Починкова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура.
Йорданка Кирилова Низамова, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
транспортно строителство.
Катя Костадинова Младенова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство.
Катя Славева Сотирова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Любомир Борисов Велинов, образование вис
ше, квалификация – инженер-геодезист.
Милан Богданов Ангелов, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Милка Петрова Каблешкова, образование
висше, квалификация – архитект.
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Николай Антонов Манов, образование висше,
к ва лификаци я – ст роителен ин женер по ж п
строителство.
Николина Иванова Георгиева, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше,
гражданска квалификация – строителен инженер
по технология на строителството, и военна квалификация – военен инженер по технология на
строителството.
Светлана Любомирова Каролева, образование
висше, квалификация – инженер по озеленяване.
Серьожа Йорданов Котев, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше,
квалификация – пътни съоръжения.
Станойко Йорданов Станойков, образование
средно специално, квалификация – среден техник – геодезист.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура.
Стойка Манчева Кънева, образование средно
специално, специалност „Строителство и архитектура“, квалификация – строителен техник.
Стоян Стефанов Грозданов, образование средно специално, квалификация – среден техник по
геодезия и картография.
Тодор Асенов Стоименов, образование висше,
специалност „Водоснабдяване и канализация“,
квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Валери Здравков Йовчев, образование висше,
специалност „Противопожарна техника и безопасност“, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност
„ПГС“, квалификация – магистър инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация – електроинженер.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Светлана Любомирова Каролева, образование
висше, квалификация – инженер по озеленяване.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – инженер-физик.
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7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Валентина Тодорова Тончева, образование висше, квалификация – ветеринарен лекар,
научна степен доктор.
Д-р Емил Петров Гъгнев, образование висше,
квалификация – доктор по ветеринарна медицина.
Нина Георгиева Ангелова, образование средно
специално, квалификация – ветеринарен техник.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Георги Мирчев Балабански, образование вис
ше, квалификация – инженер-агроном.
Димитър Костадинов Джермански, образование висше, квалификация – агроном.
Екатерина Антонова Златанова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд.
Елена Любомирова Трайкова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия.
Невена Йорданова Димитрова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд.
Невенка Асенова Панчева, образование висше,
квалификация – агроном-полевъд.
Теменужка Сотирова Спасова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд.
Христо Павлов Вучков, образование висше,
квалификация – агроном-полевъд.
Цветана Миланова Терзийска, образование
висше, квалификация – агроном по растителна
защита.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност – резба.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Борис Георгиев Михалков, образование висше,
квалификация – машинен инженер; оценка на
машини и съоръжения.
Борислав Любенов Гонев, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист; сертификат
от КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения.
Васил Атанасов Жабински, образование вис
ше, квалификация – машинен инженер – ДВГ;
автоексперт при ПТП; оценка на машини и
съоръжения.
Василка Георгиева Пашева, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
транспортно строителство; оценка на недвижими
имоти; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Галина Тодорова Матуска, образование средно
специално, квалификация – икономист-счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Георги Мирчев Ба лабанск и, образование
висше, квалификация – инженер-агроном; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения.
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Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация – архитект; оценител на недвижими имоти; лиценз за оценка на други активи (архитектурни паметници на културата и интериор).
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – инженер-физик; сертификат от КНОБ за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други
фактически отношения; сертификат от КНОБ за
оценка на машини и съоръжения; сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Димитър Стойнев Митов, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист; сертификат
от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация – аграр
икономист, специализация „Икономика и управ
ление на АПП“ – сертификат от КНОБ за оценка
на земеделски земи и трайни насаждения – при
покупко-продажба, подялба, обезщетения, пропуснати ползи, нанесени щети, арендни такси, наеми
и др. подобни; сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания – задължения,
обезщетения, наеми, пропуснати ползи и други
финансово-парични отношения, произхождащи
от договорни и обичайни задължения.
Екатерина Антонова Златанова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения.
Елена Василева Лозанова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Елена Любомирова Трайкова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия; оценка на недвижими имоти; оценител на
земеделски земи.
Живка Христова Танева, образование висше,
квалификация – строителен инженер по хидро
енергийно строителство; сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
Здравка Иванова Велинова, образование висше,
квалификация – инженер-геолог – хидрогеолог;
специализация по ИП при строителството на
нови жилищни комплекси; сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация – счетоводител; автоексперт-оценител; експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи.
Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност – резба; оценка
на други активи (произведения на изкуството,
антиквариат, благородни метали, скъпоценни
камъни и т.н.) в сферата на приложните изкуства
и етнографията; член на асоциацията на бизнес
оценителите, секция художествени произведения.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер; оценител на
машини и съоръжения, контрол на техническото
състояние на земеделска техника, дипломиран
стопански ръководител – мениджър.
Йорданка Ставрева Починкова, образование
средно специално, квалификация – среден тех-
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ник по строителство и архитектура; оценка на
недвижими имоти.
Йорданка Кирилова Низамова, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
транспортно строителство; сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
Катерина Илиева Дерлипанска, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
жп строителство; оценка на недвижими имоти.
Катя Славева Сотирова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Кирил Георгиев Починков, образование висше,
квалификация – електроинженер; сертификат от
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Костадин Симеонов Чучуков, образование вис
ше, квалификация – икономист; оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер; сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Любомир Борисов Велинов, образование вис
ше, квалификация – инженер-геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно
специално, квалификация – счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията
и насажденията върху тях; експерт-оценител на
селскостопански машини, оборудване и съоръжения; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини.
Надя Йорданова Великова, образование висше,
специалност „Хидромелиоративно строителство“, квалификация – строителен инженер по
хидромелиоративно строителство – оценка на
недвижими имоти.
Невенка Асенова Панчева, образование висше,
квалификация – агроном-полевъд; сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; експерт-оценител на селскостопански
машини, оборудване и съоръжения.
Никола Кирилов Велков, образование висше,
квалификация – машинен инженер; сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Николина Стефанова Стойнева, образование
висше, квалификация – икономист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; експерт-оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше,
квалификация – машинен инженер; автоекспертоценител; експерт-оценител на инвестиционен
проект; сертификат от КНОБ за оценка на машини
и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка
на търговски предприятия и вземания.
Симеон Харалампиев Митков, образование
средно специално, квалификация – машинен
техник по механизация на селското стопанство;
експерт-оценител на машини и съоръжения;
автоексперт-оценител.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше,
квалификация – пътни съоръжения; сертификат
от КНОБ за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията
и насажденията върху тях; експерт-оценител на
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единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване
и съоръжения.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура; експерт-оценител
на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Теменужка Сотирова Спасова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; оценител на земеделски земи и подобренията върху
тях; оценка на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Цветана Миланова Терзийска, образование
висше, квалификация – агроном по растителна
защита; експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация – архитект; удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация – машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация
„Данъчен и митнически контрол“.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация на
селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и управление
на АПП“ – селско стопанство – растениевъдство
и животновъдство – технология, икономика, организация, отчетност, финансови анализи, аренда,
наеми и други отношения; оценка на селскостопански животни, ферми, мандри, колбасарски
цехове, консервни фабрики и др. подобни.
Тодорка Костадинова Дамянова, образование
висше, квалификация – инженер-мениджър; преводач-тълковник от и на жестомимичен език.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик; използване на ДНК (генетичен) анализ със съвременни
молекулярнобиологични техники.
Маргарита Крумова Васева, образование вис
ше, квалификация – икономист-счетоводител;
вътрешен одитор в публичния сектор; контрол,
одит и отчетност в бюджета на централната
администрация.
Р у м я на М и т кова С т оя нова, образова н ие
висше, специалност – технология на металите,
квалификация – машинен инженер – експерт
по здравословни и безопасни условия на труд;
трудова медицина и работоспособност.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния
съд – Кюстендил, за 2016 г.
Бейхан Неджиб Мустафа, образование вис
ше – бакалавър, специалност и квалификация
„Библиотечно-информационни дейности“, сертификат за владеене на турски език – ниво С2 от
СУ „Св. Климент Охридски“.
8302
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35. – 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 съдебния район
на Окръжния и Административния съд – Ловеч,
за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и
електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически,
почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, образование вис
ше, специалност: металургия на цветните метали;
квалификация: дактилоскопични, трасологически,
балистични, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование вис
ше, специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопични, трасологически,
балистични, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше,
специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопични, трасологически,
балистични, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование висше,
специалност: финанси; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химичес
ки, почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
Георги Илиев А лексан дров, образование
висше, специалност: биология; квалификация:
дактилоскопични, трасологически, балистични,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността.
1.2. Трасологични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопични,
трасологични, балистични, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване на
документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, образование
висше, специалност: металургия на цветните
метали; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване
на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование вис
ше, специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопични, трасологични,
балистични, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше,
специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
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Огнян Цветанов Василев, образование висше,
специалност: финанси; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически,
почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
Георги И лиев А лексан д ров, образование
висше, специалност: биология; квалификация:
дактилоскопични, трасологични, балистични,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопични,
трасологични, балистични, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване на
документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, образование
висше, специалност: металургия на цветните
метали; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване
на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование вис
ше, специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопични, трасологични,
балистични, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше,
специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование висше,
специалност: финанси; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически,
почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
Георги И лиев А лексан д ров, образование
висше, специалност: биология; квалификация:
дактилоскопични, трасологични, балистични,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични нива; квалификация: дактилоскопични,
трасологични, балистични, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване на
документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, образование
висше, специалност: металургия на цветните
метали; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване
на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование вис
ше, специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопични, трасологични,
балистични, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше,
специалност: ветеринарна медицина; квалифика-
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ция: дактилоскопични, трасологични, балистични,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование висше,
специалност: финанси; квалификация: дактилоскопични, трасологични, балистични, химически,
почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
Георги Илиев А лексан дров, образование
висше, специалност: биология; квалификация:
дактилоскопични, трасологични, балистични,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше, специалност: съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше, специалност: съдебна медицина.
Д-р Пламен Цветанов Цветков, образование
висше, специалност: патологоанатомия.
Д-р Магдалена Христова Джикова, образование
висше, специалност: акушерство и гинекология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Магдалена Христова Джикова, образование
висше, специалност: акушерство и гинекология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше, специалност: съдебна медицина.
Д-р Магдалена Христова Джикова, образование
висше, специалност: акушерство и гинекология.
Д-р Румяна Костова Льоскова, образование
висше, специалност: урология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Иво Петров Петракиев, образование висше,
специалност: акушерство и гинекология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, образование висше,
специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология
и магистърска степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева,
образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше,
специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше,
специалност: психиатрия; квалификация: основи
на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, образование
висше, специалност: психиатрия.
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Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование
висше, специалност: психиатрия; квалификация:
проблеми на съдебно-психиатричната и съдебнопсихологичната експертиза, личностна психо
диагностика, клинична електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше,
специалност: психиатрия; разрешение за достъп
до квалифицирана информация.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Д-р Ирина Николаева Иванова, образование
висше, специалност: психология; квалификация
по основи на съдебно-психологичната експертиза.
Д-р Мила Маринова Димитрова, образование
висше, специалност: психология.
Д-р Христо Тодоров Недев, образование висше,
специалност: психология.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, образование висше,
специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология
и магистърска степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева,
образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше,
специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше,
специалност: психиатрия; квалификация: основи
на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование
висше, специалност: психиатрия; квалификация:
проблеми на съдебно-психиатричната и съдебнопсихологичната експертиза, личностна психодиагностика, клинична електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше,
специалност: психиатрия; разрешение за достъп
до квалифицирана информация.
Д-р Ирина Николаева Иванова, образование
висше, специалност: психология; квалификация
по основи на съдебно-психологичната експертиза.
Д-р Мила Маринова Димитрова, образование
висше, специалност: психология.
Д-р Христо Тодоров Недев, образование висше,
специалност: психология.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Митко Стоянов Митев, образование висше,
специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология
и магистърска степен по здравен мениджмънт.
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Д-р Петър Найденов Велков, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Пламен Цветанов Цветков, образование
висше, специалност: патологоанатомия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева,
образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше,
специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше,
специалност: психиатрия; квалификация: основи
на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование
висше, специалност: психиатрия; квалификация:
проблеми на съдебно-психиатричната и съдебнопсихологичната експертиза, личностна психо
диагностика, клинична електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше,
специалност: психиатрия; разрешение за достъп
до квалифицирана информация.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Стойна Иванова Цочева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Милка Борисова Николова, образование висше,
специалност: финанси и кредит; квалификация:
банково дело.
Румянка Николова Петкова, образование вис
ше, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Христова Кисова, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Христо Георгиев Конов, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското
стопанство; финанси и кредит.
Ралица Иванова Вълева, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Христо Иванов Христов, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на
малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Светла Георгиева Борисова, образование
висше, специалност: маркетинг и мениджмънт.
Николина Павлова Русева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Наталия Тодорова Ангелова, образование
висше, спец иа лност: счет оводна о т чет ност;
квалификация: финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите.
Стефан Иванов Вълков, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Росица Севдалинова Мацева, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол;
квалификация: експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Петко Николов Радев, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на земеделски земи.
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Радослав Михайлов Христов, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност, дип
ломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, образование висше,
специалност: финанси и кредит, дипломиран
експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, образование висше,
специалност: икономика и организация на вът
решната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование
висше, специалност: застрахователно и социално
дело, квалификация: счетоводство и одит.
Анелия Трифонова Стоянова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол.
Цанко Найденов Спасовски, образование
висше, специалност: икономист; оценител на
земеделска земя, недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, образование висше,
специалност: икономист; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения.
Геновева Петкова Николова, образование
висше, специалност: финанси и кредит.
Мариета Григорова Младенова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол,
електроинженер.
Сребрина Василева Тотева, образование вис
ше, специалност: икономика и управление на
селското стопанство.
Веска Петрова Стойчева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Мария Бончева Йорданова, образование висше,
специалност: аграрна икономика.
Фаня Георгиева Гечева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Анита Мирославова Денчева, образование
висше, специалност: финанси.
Иван Николов Николов, образование висше,
специалност икономика на промишлеността.
Цветомира Иванова Иванова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол.
Стелиан Пенчев Шамов, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Боряна Стоянова Ботева, образование висше,
специалност: финанси и полевъдство – инженерагроном.
Димитър Георгиев Прокопиев, образование
висше; специалност: финанси.
Милена Петкова Иванова, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, банки и
банково дело.
Христина Христова Димитрова, образование
висше, специалност: финанси и кредит.
Румяна Трифонова Христова, образование
висше, специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.
Росица Николаева Ангелова, образование
висше, специалност: финанси.
Петя Велева Данаилова образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
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Наталия Димитрова Шаллиева, образование
висше, специалност: макроикономика, квалификация: счетоводна отчетност.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Стойна Иванова Цочева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Наталия Тодорова Ангелова, образование
висше, спец иа лност: счет оводна о т чет ност;
квалификация: финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите.
Николина Павлова Русева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Румянка Николова Петкова, образование вис
ше, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Христова Кисова, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Христо Георгиев Конов, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското
стопанство; финанси и кредит.
Ралица Иванова Вълева, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Христо Иванов Христов, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на
малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Светла Георгиева Борисова, образование
висше, специалност: маркетинг и мениджмънт.
Милка Борисова Николова, образование висше,
специалност: финанси и кредит; квалификация:
банково дело.
Росица Севдалинова Мацева, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол;
квалификация: експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Стефан Иванов Вълков, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Петко Николов Радев, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност, дип
ломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, образование висше,
специалност: финанси и кредит, дипломиран
експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, образование висше,
специалност: икономика и организация на вът
решната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование
висше, специалност: застрахователно и социално
дело, квалификация: счетоводство и одит.
Цанко Найденов Спасовски, образование
висше, специалност: икономист; оценител на
земеделска земя, недвижими имоти, машини и
съоръжения.
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Васил Георгиев Стефанов, образование висше,
специалност: икономист; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения.
Геновева Петкова Николова, образование
висше, специалност: финанси и кредит.
Мариета Григорова Младенова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол,
електроинженер.
Сребрина Василева Тотева, образование вис
ше, специалност: икономика и управление на
селското стопанство.
Веска Петрова Стойчева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Мария Бончева Йорданова, образование висше,
специалност: аграрна икономика.
Фаня Георгиева Гечева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Анита Мирославова Денчева, образование
висше, специалност: финанси.
Иван Николов Николов, образование висше,
специалност: икономика на промишлеността.
Цветомира Иванова Иванова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол.
Стелиан Пенчев Шамов, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Боряна Стоянова Ботева, образование висше,
специалност: финанси и полевъдство – инженерагроном.
Димитър Георгиев Прокопиев, образование
висше; специалност: финанси.
Милена Петкова Иванова, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, банки и
банково дело.
Христина Христова Димитрова, образование
висше, специалност: финанси и кредит.
Румяна Трифонова Христова, образование
висше, специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.
Росица Николаева Ангелова, образование
висше, специалност: финанси.
Петя Велева Данаилова образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Стойна Иванова Цочева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Милка Борисова Николова, образование висше,
специалност: финанси и кредит; квалификация:
банково дело.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Ралица Иванова Вълева, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Румянка Николова Петкова, образование вис
ше, специалност: счетоводна отчетност.
Христо Иванов Христов, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на
малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Наталия Тодорова Ангелова, образование
висше, спец иа лност: счет оводна о т чет ност;
квалификация: финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите.
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Росица Севдалинова Мацева, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол;
квалификация: експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Петко Николов Радев, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност, дип
ломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, образование висше,
специалност: финанси и кредит, дипломиран
експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, образование висше,
специалност: икономика и организация на вът
решната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование
висше, специалност: застрахователно и социално
дело, квалификация: счетоводство и одит.
Цанко Найденов Спасовски, образование
висше, специалност: икономист; оценител на
земеделска земя, недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, образование висше,
специалност: икономист; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения.
Пламен Василев Николов, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността, квалификация
икономист.
Геновева Петкова Николова, образование
висше, специалност: финанси и кредит.
Мариета Григорова Младенова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол,
електроинженер.
Сребрина Василева Тотева, образование вис
ше, специалност: икономика и управление на
селското стопанство.
Веска Петрова Стойчева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Мария Бончева Йорданова, образование висше,
специалност: аграрна икономика.
Анита Мирославова Денчева, образование
висше, специалност: финанси.
Иван Николов Николов, образование висше,
специалност: икономика на промишлеността.
Цветомира Иванова Иванова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол.
Стелиан Пенчев Шамов, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Боряна Стоянова Ботева, образование висше,
специалност: финанси и полевъдство – инженерагроном.
Димитър Георгиев Прокопиев, образование
висше; специалност: финанси.
Милена Петкова Иванова, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, банки и
банково дело.
Христина Христова Димитрова, образование
висше, специалност: финанси и кредит.
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Румяна Трифонова Христова, образование
висше, специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.
Росица Николаева Ангелова, образование
висше, специалност: финанси.
Петя Велева Данаилова, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически екс
пертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Евгения Гатева Минкова, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология; оценител на недвижими имоти.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия
и картография; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.
Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова,
образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.
Инж. Невена Борисова Йотова, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство; оценител на недвижими имоти.
Инж. Стефан Луканов Големански, образование висше, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, образование
висше, специалност: електронна техника.
Инж. Николай Събев Колев, образование
висше, специалност: автомобилен транспорт,
трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Веско Христов Ангелов, образование
висше, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, образование
висше, специалност: транспортна техника и
технологии; оценител на машини, съоръжения
и недвижими имоти.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование
висше, специалност: геодезия, фотограметрия и
картография; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Румен Митков Минчев, образование
висше, специалност: машинен инженер; оценител
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.
Инж. Енчо Тодоров Енев, образование висше,
специалност: двигатели с вътрешно горене.
Инж. Евелина Василева Петрова, образование
висше, специалност: хидравлика и пневматика;
квалификация: обекти и съоръжения за природен газ.
Инж. Стефан Денчев Попов, образование вис
ше, специалност: машинен инженер и оценител
на машини и съоръжения.
Инж. Стефан Маринов Биков, образование
висше, специалност: електрификация на селското
стопанство; оценител на машини и съоръжения.
Инж. Боряна Величкова Василева, образование
висше, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Инж. Спаска Тодорова Ангелова, образование
висше, специалност: В и К, екология.
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Инж. Вълко Василев Присадашки, образование
висше, специалност: геодезия; фотограметрия и
картография.
Инж. Павлин Иванов Мошев, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Инж. Данаил Михов Димовски, образование
висше, специалност: транспортна техника и
технологии.
Арх. Даринка Иванова Костадинова, образование висше, специалност: архитектура.
Инж. Ангелинка Иванова Събева, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология.
Инж. Детелин Димитров Събев, образование
висше; специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Инж. Николай Събев Колев, образование
висше, специалност: автомобилен транспорт,
трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Веско Христов Ангелов, образование
висше, специалност: технология на машинострое
нето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, образование
висше, специалност: транспортна техника и
технологии; оценител на машини, съоръжения
и недвижими имоти.
Инж. Румен Митков Минчев, образование
висше, специалност: машинен инженер; оценител
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.
Инж. Енчо Тодоров Енев, образование висше,
специалност: двигатели с вътрешно горене.
Инж. Владимир Николаев Бочев, образование
висше, специалност: ремонт и експлоатация на
автотранспортна техника, технология и управление на транспорта.
Инж. Данаил Михов Димовски, образование
висше, специалност: транспортна техника и
технологии.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Инж. Евелина Василева Петрова, образование
висше, специалност: хидравлика и пневматика;
квалификация: обекти и съоръжения за природен газ.
Инж. Данаил Митев Ампов, образование
висше, специалност: механична технология на
дървесината.
Инж. Кръстю Иванов Стефанов, образование
висше, специалност: горско стопанство, оценка
на гори и земи от горския фонд.
Инж. Илиян Вълчев Хинков, образование
висше, специалност: горско стопанство.
Инж. Данаил Михов Димовски, образование
висше, специалност: транспортна техника и
технологии.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Данаил Райков Данов, образование висше,
специалност: информатика.
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5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Арх. Цветана Димитрова Ковачева, образование висше, специалност: архитектура.
Арх. Юлияна Иванова Агушува, образование
висше, специалност: архитектура.
Инж. Евгения Гатева Минкова, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология; оценител на недвижими имоти.
Инж. Спаска Тодорова Ангелова, образование
висше, специалност: В и К, екология.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия
и картография; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.
Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова,
образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.
Инж. Невена Борисова Йотова, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство; оценител на недвижими имоти.
Инж. Стефан Луканов Големански, образование висше, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.
Веселина Атанасова Милева, образование
средно специално, специалност: строителство и
архитектура.
Афродита Иванова Доневска, образование
висше, специалност: геодезия; фотограметрия и
картография; оценител на недвижими имоти и
сгради – паметници на културата.
Инж. Атанас Иванов Атанасов, образование
висше, специалност: пътно строителство.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование
висше, специалност: геодезия, фотограметрия и
картография; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Венцислав Христов Йотов, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство; квалификация: организация и
планиране на инвестиционния процес.
Инж. Пенка Ангелова Василева, образование
висше, специалност: земеустройство; оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Инж. Ерма Зашева Северинова, образование
висше, специалност: маркшайдерство и геодезия.
Инж. Боряна Величкова Василева, образование
висше, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Инж. Вълко Василев Присадашки, образование
висше, специалност: геодезия; фотограметрия и
картография.
Инж. Павлин Иванов Мошев, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Арх. Камелия Николаева Кънчева-Георгиева,
образование висше, специалност: архитектура.
Арх. Даринка Иванова Костадинова, образование висше; специалност: архитектура.
Инж. Ангелинка Иванова Събева, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология.
Инж. Детелин Димитров Събев, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология.
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5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, образование
висше, специалност: електронна техника.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-зоологическа експертиза
Георги Тодоров Тотев, образование висше,
специалност: зооинженерство.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование
висше; специалност: химични технологии.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Васко Христов Наков, образование висше,
специалност: фармация.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование
висше, специалност: химични технологии.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска екс
пертиза
Д-р Росен Стефанов Федерчев, образование
висше, специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Феодор Стефанов Вацов, образование
висше, специалност: ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Милена Стоянова Йорданова, образование
висше, специалност: агроном-полевъд, оценител
на селскостопански земи и горски масиви.
Миглена Цанева Хаджийска, образование
висше, специалност: зооинженер.
Боряна Стоянова Ботева, образование висше,
специалност: финанси и полевъдство – инженерагроном.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Тодор Колев Иванов, образование попувисше,
специалност: трудово обучение и рисуване.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Инж. Йоана Гергова Хинкова, образование
висше, специалност: горско стопанство; оценител
на недвижими имоти и земеделски земи; маркиране на подлежащи на сеч дървета, събиране
и добив на семена, изработване на задания и
лесоустройствени проекти, оценка на гори и земи
от горския фонд.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование
висше, специалност: геодезия, фотограметрия и
картография; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Румен Митков Минчев, образование
висше, специалност: машинен инженер; оценител
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.
Петко Николов Радев, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на земеделски земи.
Инж. Пенка Ангелова Василева, образование
висше, специалност: земеустройство; оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Цанко Найденов Спасовски, образование
висше, специалност: икономист; оценител на
земеделска земя, недвижими имоти, машини и
съоръжения.
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Инж. Стефан Денчев Попов, образование вис
ше, специалност: машинен инженер и оценител
на машини и съоръжения.
Наталия Пенкова Христова, образование вис
ше, специалност: българска филология.
Васил Георгиев Стефанов, образование висше,
специалност: икономист; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения.
Инж. Павлин Иванов Мошев, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Милена Стоянова Йорданова, образование
висше, специалност: агроном-полевъд, оценител
на селскостопански земи и горски масиви.
Инж. Стефан Маринов Биков, образование
висше, специалност: електрификация на селското
стопанство; оценител на машини и съоръжения.
Инж. Кръстю Иванов Стефанов, образование
висше, специалност: горско стопанство, оценка
на гори и земи от горския фонд.
Инж. Веско Христов Ангелов, образование
висше, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование
висше, специалност: социално и застрахователно
дело; химични технологии; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
137
56б. – 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 съдебния
район на Окръжния и Административния съд –
Пазарджик, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Борис Георгиев Шопов, криминалистика,
графология.
Минко Илиев Първанов, експерт-криминалист,
графолог.
Цанко Спасов Братоев, експерт-криминалист:
почерк, техн. изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика.
Георги Борисов Добрев, експерт-криминалист – почерк, техн. изследване на документи,
дактилоскопия, трасология и балистика.
Лу чко Пет ров Врагов, експер т-к рим иналист – писмени доказателства.
Николай Стоянов Натов, експерт-криминалист – почерк, техн. изследване на документи,
дактилоскопия, трасология и балистика.
Сашо Павлов Атанасов, графолог.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Димитър Иванов Попов, ортопедия и травматология.
Петко Николов Чолаков, акушер-гинеколог.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ и
идентификация.
Валентин Георгиев Гагов, стоматология.
Димитър Иванов Димитров, хирург.
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Борис Петров Шахов, установяване родителски произход, съдебномедицинска експертиза за
индентификация на човек – ДНК.
Петко Митков Митев, съдебна медицина,
експерт по здравеопазване.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Емилия Стоянова Калоферова, психолог.
Мартина Георгиева Петкова-Иванова, психолог.
Мая Иванова Коева, психолог.
Галя Цанкова Стоенчева, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Йорданка Василева Спасова, счетоводна отчетност.
Невенка Николова Ролева, икономист, счетоводител.
Даниела Стефанова Щерева, счетоводна отчетност.
Георги Стоянов Василев, счетоводна отчетност.
Румен Димитров Любенов, счетоводна отчетност.
Михаил Николаев Николов, икономист, счетоводна отчетност.
Румяна Петкова Митева, икономист.
Георги Йосифов Клисуров, счетоводна отчетност.
Стойна Илиева Маринова, икономист.
Анна Райкова Божанова, счетоводна отчетност.
Галя Иванова Площакова, икономист.
Александър Дончев Александров, икономист.
Цветанка Христова Ковачка, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Нина Георгиева Солдатска-Петрова, счетоводна отчетност.
Румяна Димова Александрова, икономист.
Еленка Георгиева Николова, икономист.
Костадин Темелков Тосков, стоковед.
Георги Стоянов Дамянов, икономист, съдебноикономически експертизи.
Дафинка Ангелова Джурилова, икономист.
Снежана Савова Грозданова, счетоводна отчетност, оценител на земеделски земи.
Любка Георгиева Янева-Таковска, икономист,
банки и инвестиции, одит, финанси и бюджет,
данъци и счетоводство.
Атанас Костадинов Костадинов, счетоводна
отчетност.
Тодор Василев Ушев, счетоводна отчетност.
Зора Кръстева Мацанова, икономист.
Веселина Йорданова Ташева, счетоводна
отчетност.
Лушка Николова Атанасова, съдебно-счетоводни експертизи.
Ангел Александров Кацаров, икономист, оценител на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост.
Мария Лукова Игнатова, счетоводна отчетност.
Асен Владимиров Мандаджиев, счетоводна
отчетност.
Димитрийка Александрова Шикирова, стоковед, лицензиран оценител.
Димитър Любенов Бараков, счетоводна отчетност.
Атанас Георгиев Машев, счетоводна отчетност.
Любомир Стоицев Црънчев, счетоводна отчетност.
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Златка Благоева Михайлова, счетоводна отчетност.
Надка Петкова Вачкова, оценка на търговски
предприятия и вземания.
Надка Христова Пиронкова, счетоводна отчетност, данъчен експерт.
Милена Миткова Лавчиева, счетоводна отчетност.
Славка Димитрова Петричанска, икономист.
Димитър Илиев Терзиев, икономист, експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка и продажба на недвижими имоти
и земеделски земи.
Таня Стоименова Герова, счетоводна отчетност.
София Георгиева Пейчинова, икономист.
Георги Иванов Велков, счетоводна отчетност,
лицензиран оценител.
Петя Михайлова Иванова, счетоводство и
контрол, експерт – оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Иванов Петров, икономист.
Кунка Ганчова Каменска, икономист, икономика и организация на вътрешната търговия,
международни счетоводни стандарти.
Георги Йорданов Коцев, икономист по транспорта.
Сашка Иванова Дюлгерова, търговия и отчетност в търговията.
Латинка Хараланова Манчорова, счетоводител – икономист.
Ирина Йорданова Петрова, счетоводно-икономически експертизи.
Васил Константинов Генчев, икономист по
труда, банки и финанси.
Станислав Александров Златанкев, съдебноикономически експертизи – съдебно-стокови.
Лилия Иванова Попова – икономист.
Красимира Спасова Пейчева – финанси.
Войно Стоянов Начев – счетоводство и контрол.
Меглена Йорданова Александрова – счетоводство и контрол.
Нина Тиховна Сендрева – финанси и кредит.
Звездомир Цветков Драгански – съдебно-стокова експертиза.
Анета Тодорова Александрова – финанси и
банкова кредитна дейност.
Стойчо Илиев Кръстев – оценител на недвижими имоти.
Маринка Йорданова Веселинова – агроном,
оценка на земеделски земи и трайни насаждения,
стокова експертиза в селското стопанство – растениевъдство, животновъдство, аграрна икономика.
Ели Хараланова Бинева – икономист, маркетинг и мениджмънт.
Боряна Стефанова Долева – финанси, икономист-банкер.
Тунка Иванова Кавлакова – икономика и организация на селското стопанство, организация на
отчетността в банките, икономист-счетоводител.
Валентина Йорданова Вакарелска – икономика – планиране и отчетност в промишлеността
и строителството, счетоводител и икономист,
мениджмънт.
Христина Недельова Лачева-Божилова – счетоводство и контрол.
Мария Георгиева Кралева – счетоводство и
контрол, икономист, бизнесадминистрация.
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5. Клас „Съдебни инженерно-технически екс
пертизи“
Слави Тодоров Иванов, водно строителство.
Димитър Иванов Димитров, минен инженер,
геодезия, проектант.
Гинка Иванова Белева – оценка на недвижими
имоти, строителен техник, ВИК.
Вергиния Василева Иванова-Вълкова, строителен инженер ХМС, оценител на недвижими имоти.
Христо Иванов Шондев, машинен инженер.
Стоян Колев Вълков, машинен инженер, експлоатация и поддържане на автомобили, оценка
на машини, съоръжения и на оборотни и дълготрайни активи.
Красимир Ангелов Муртов, машинен инженер,
технология на металите и металообработваща
техника.
Га лина Стефанова Пеева, ин женер-земе
устроител, кадастър и регулация по ЗСПЗЗ, ЗУТ,
ЗКИР, ЗНО, архитектура, строителство.
Илия Делчев Тухчиев, геодезия и картография.
Славка Григорова Бурова, геодезия, кадастър
и регулация по ЗСПЗЗ, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Стела Янкова Павлова, промишлено и гражданско строителство.
Стоянка Янкова Тодорова, строителство и
регулация по ЗОСОИ, оценител на недвижими
имоти.
Христина Иванова Коцева, геодезия, фотограметрия и картография.
Йордан Димитров Гаджев, геодезия, фотограметрия, картография, кадастър, експерт-оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
Георги Петров Трендафилов, хидрогеология
и инженерна геология.
Лиляна Георгиева Морунова, геодезия и картография.
Костадин Димитров Милов, експлоатация на
жп транспорт.
Тодор Делков Кошлу ков, строителство и
архитектура – техник, експерт-оценител на недвижими имоти.
Иванка Иванова Шулева, строителен техник,
експерт-оценител на недвижими имоти.
Васил Илиев Маджаров, машинен инженер,
ДВГ, оценител на машини и съоръжения.
Стефко Николаев Мирчев, безопасност на
движението по пътищата, автоексперт, оценител
на машини и съоръжения, активи.
Петя Михайлова Иванова, инженер ПГС – конструкции.
Вера Атанасова Клисурска, строителство и
архитектура, оценка на недвижими имоти.
Александър Благов Терзов, машиностроене.
Тодор Маринов Арнаудов, военен инженер
по експлоатация и ремонт на автотранспортна
техника и технология.
Виктория Якова Петрова, електронна техника
и автоматика, финанси, оценка на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения.
Павел Николов Захов, строителство и архитектура.
Георги Костадинов Кръстев, инженер промишлено и гражданско строителство с лицензи
за оценка на недвижими имоти и оценка на
машини и съоръжения.
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Йордан Георгиев Левичаров, техник по строителство и архитектура, оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата.
Благовеста Христова Ковачка, експерт-оценител на машини и съоръжения, електроинженер,
електронноизмервателна техника, контролноизмервателни прибори и автоматика, енергетик
КИП и А, организатор по ремонта.
Веска Стоянова Иванова, архитектура и строителство, експерт-оценител на недвижими имоти.
Даниела Лазарова Генова, технология на машиностроене и уредостроене, експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител.
Васил Димитров Фотев, автомобилен транспорт – трактори и кари, автоексперт-оценител,
оценка техническо състояние на автомобилите,
председател на комисия за извършване на годишни
технически прегледи.
Васил Николов Милев, ДВГ, транспорт, оценка на машини и съоръжения, автотехническа
експертиза.
Васил Пенчев Пенчев, транспортна техника
и технологии, автомобилна техника.
Цветанка Христова Ковачка, електроинженер,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електротехническата и електронната промишленост.
Симеон Костадинов Георгиев, транспорт, машини и техника, автоексперт- оценител.
Борис Георгиев Шопов, автоексперт, оценка
на недвижими имоти.
Здравко Петров Станков, инженер автотехнически, строителни и пътни машини, лиценз за
оценка на машини и съоръжения на Агенцията
за приватизация.
Иван Георгиев Пачеръзов, автоексперт.
Пенка Василева Василева, строителен инженер ВиК, лицензиран оценител на недвижими
имоти, ЗОСОИ.
Д-р Ивко Пенков Иванов, фрагтография, металография, микроскопия, фрагтодиагностика.
Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик.
Надка Петкова Вачкова, инженерно-технически експертизи – оценка на недвижими имоти.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Дафинка Ангелова Джурилова, строителство,
оценка на недвижими имоти.
Георги Георгиев Костов, автоексперт и жп
транспорт.
Ивайло Стоилов Пеев, проектант.
Антон Димитров Тонев, съдебни инженернотехнически експертизи, инженерно-технологична,
строително-техническа експертиза.
Тенчо Петров Димов, автоматизация на производството и управлението.
Любомир Димитров Велинов, архитектура и
строителство.
Станислав Александров Златанкев, съдебни
инженерно-технически експертизи, автотехнически и технологични експертизи.
Петко Благов Мурджев – строителен инженер,
хидромелиоративно строителство.
Петър Петров Карабойчев, инженер ПГС,
технология на строителството.
Гайтана Стоянова Димитракова – техник по
строителство и архитектура.
Методи Найчев Консулов – инженер радиоелектроника, електронни системи за контрол и
управление.
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Звездоми р Ц вет ков Драганск и – съдебна
инженерно-техническа експертиза и съдебна
инженерно-технологична експертиза.
Васил Георгиев Панчов – техник по строителство и архитектура
Камен Николов Богданов – машинен инженер,
автотехнически експертизи, роботика, робото
технически системи и ГАПС, топлотехника,
енергоизточници и енергоефективни технологии,
оценка на машини и съоръжения, количествен
анализ на петролни продукти.
Жени Рачева Димитрова-Праскова – инженер
по геодезия, фотограметрия и картография.
Владислав Георгиев Самоходов – транспортна техника и технологии, машинен инженер,
автоексперт.
Атанас Костадинов Костадинов – инженер по
електроника, компютърна техника, електронни
системи за контрол и управление, основи на
дизайнерското проектиране.
Ангел Петков Пецев – строителен инженер
ПГС, технология на строителството, оценител
на недвижими имоти.
Василка Иванова Тодорова – геодезия, фотограметрия и картография, инженер-геодезист.
Димитрия Йорданова Боснева – геодезия, фотограметрия и картография, инженер-геодезист.
Борислав Здравков Генов – строителство и
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Елена Павлова Терзиева Абу Хания – архитект.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Марияна Петрова Колева, екология и опазване
на околната среда.
Иван Луканов Иванов, ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология.
Иванка Иванова Божилова – инженер-агроном, растителна защита.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик,
каучук, пластмаси, органичен синтез и багрила.
Ради Христов Ганев, инженер-химик, инженер
по боеприпаси и химия на взривните вещества,
техника и технология на взривните работи.
Стоян Николов Грозданов, инженер-химик,
химия, бедствия и аварии, екология, техника на
каучука и пластмаси.
Десислава Здравкова Александрова – историк,
археология – антични и средновековни находки,
археологични движими паметници на културата.
Снежанка Стоянова Стоянова – инженер-химик, технология на водата.
Петко Митков Митев, съдебна медицина,
експерт по здравеопазване.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Цветанка Тодорова Ценова, агроном лозароградинар.
Миладин Костадинов Ядков, ветеринарен
лекар.
Иван Петров Иванов, горско стопанство.
Георги Радославов Георгиев, горско стопанство.
Георги Господинов Делиев, инженер по горско
стопанство.
Илия Димитров Гончев, инженер по горско
стопанство, лесовъд.
Минчо Георгиев Ценов, зооинженер-животновъд.
Снежана Савова Грозданова, агроном-полевъд.
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Д-р Илия Николаев Хрисчев, ветеринарен
лекар – съдебни ветеринарномедицински експертизи.
Васил Константинов Генчев, агроном.
Валентина Тодорова Тончева – доктор по
ветеринарна медицина, инспекция и контрол на
биологични ферми и селскостопански преработващи предприятия в съответствие със стандартите
на биологичното земеделие.
Маринка Йорданова Веселинова – съдебни
селскостопански експертизи, агротехнически експертизи, независим оценител на земеделски земи
и трайни насаждения, агроном лозаро-градинар.
Иванка Димитрова Божилова – инженерагроном, растителна защита.
Димитър Иванов Трънгалов – инженер-агроном, тропично и субтропично земеделие.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Пенка Петрова Николова, история, оценка
на исторически предмети, икони, нумизматика,
антиквариат, скъпоценни камъни и др. произведения на изкуството.
Стоилка Георгиева Игнатова, история, оценка
на исторически предмети, икони, нумизматика,
антиквариат, скъпоценни камъни и др. произведения на изкуството.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Атанас Костадинов Костадинов – инженер по
електроника, компютърна техника, електронни
системи за контрол и управление, основи на
дизайнерското проектиране.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Милан Димитров Геров, учител по практика – дървообработване, мебелист.
Йорданка Николова Кацарова, английска
филология, лингвистика и превод.
Камен Николов Богданов – машинен инженер,
автотехнически експертизи, роботика, робототехнически системи и ГАПС, топлотехника,
енергоизточници и енергоефективни технологии,
оценка на машини и съоръжения, количествен
анализ на петролни продукти.
Атанас Костадинов Костадинов – инженер по
електроника, компютърна техника, електронни
системи за контрол и управление, основи на
дизайнерското проектиране.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи (Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните
преводачи) за съдебния район на Окръжния и
Административния съд – Пазарджик
Инж. Лили Славчева Нешева, сертификат
за ниво по немски език – С1 съгласно Общата
европейска езикова рамка.
478
56. – 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 при Окръж
ния съд – Пловдив, и Административния съд –
Пловдив, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Ангел Начев Калайджиев – криминалистични
експертизи.
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Валентин Тодоров Кирков – криминалистични
експертизи.
Васко Пет ров Божев – дак тилоскопични,
криминалистични експертизи.
Веселин Атанасов Бакалов – трасологични
експертизи.
Генадий Раднев Коев – дактилоскопични,
криминалистични експертизи.
Георги Костадинов Мандов – химични, криминалистични експертизи.
Георги Филипов Маровски – дактилоскопични, криминалистични експертизи.
Димитър Георгиев Кордев – дактилоскопични,
криминалистични експертизи.
Димитър Запрянов Димитров – експертизи
на веществени доказателства, криминалистични
експертизи.
Емил Тинков Чалмов – почеркови, техничес
ко изследване на документи, криминалистични
експертизи.
Здравко Любенов Лазаров – дактилоскопични,
криминалистични експертизи.
Иван Добрев Ганчев – всички видове криминалистични експертизи.
Иван Евгениев Александров – криминалистични експертизи, съдебно-балистични експертизи.
Иван Крумов Димитров – дактилоскопични,
криминалистични експертизи.
Иван Тодоров Драгнев – криминалистични
експертизи.
Ивко Пенков Иванов – фрактодиагностични
и металографически – трасологични експертизи,
графологически – дефектоскопски експертизи.
Иво Бончев Чолаков – почеркови, техническо
изследване на документи, криминалистични
експертизи.
Илия Георгиев Ангелинов – всички видове
криминалистични експертизи.
Йовко Георгиев Зенков – криминалистични
експертизи.
Йордан Павлов Иванов – дактилоскопични,
криминалистични експертизи.
Кирил Петров Стоянов – криминалистични
експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.
Кръстьо Георгиев Гаджев – графолог, криминалистични експертизи, техническо изследване
на документи.
Мариана Николова Николова – криминалистични експертизи.
Марин Богданов Тарев – боеприпаси.
Марин Иванов Кръстанов – криминалистични
експертизи.
Мария Стефанова Тимова – дактилоскопични
експертизи.
Милена Йорданова Стойчева – химични, криминалистични експертизи.
Мирослав Димитров Саханджиев – почеркови,
техническо изследване на документи, криминалистични експертизи.
Неделчо Атанасов Шопов – дактилоскопични
експертизи.
Неофит Неофитов Крумов – дактилоскопични,
криминалистични експертизи.
Никола Георгиев Гинов – криминалистични
експертизи.
Николай Георгиев Костадинов – експертиза
на веществени доказателства, криминалистични
експертизи.
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Николай Илиев Козумов – трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.
Николай Стоянов Балевски – криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи.
Пенчо Иванов Кирилов – химични, криминалистични експертизи.
Пеньо Николов Пенев – боеприпаси.
Петко Костадинов Ламбрев – дактилоскопични, криминалистични експертизи.
Петър Йозов Изевков – криминалистични
експертизи.
Петър Йорданов Стоянов – трасологични,
балистични, криминалистични експертизи.
Петър Лалев Муратев – трасологични експертизи.
Пламен Петров Каназирев – криминалистични експертизи.
Росен Георгиев Генчев – криминалистични
експертизи.
Сава Ангелов Симеонов – почеркови, технологично изследване на документи, криминалистични
експертизи на писмени доказателства, почеркови,
техническо изследване на документи.
Сашо Павлов Атанасов – криминалистични
експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи.
Станимир Георгиев Добревски – криминалистични експертизи.
Стоимен Георгиев Георгиев – трасологични,
балистични, криминалистични експертизи.
Стоичко Дойчев Дойчев – магистър ДВГ, ра
зузнавач (експертно-криминалистическа дейност)
към факултет „Полиция“, съдебно-почеркова
експертиза; техническо изследване на документи.
Стойко Росенов Вранчев – дактилоскопични,
криминалистични експертизи.
Стоян Илиев Бонев – химични, криминалистични експертизи.
Христо Николов Николов – трасологични
експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Асен Николаев Атанасов – вътрешни болести
и кардиология; съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек.
Атанаска Точева Атанасова – съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; по писмени
данни.
Бенямин Леон Анави – патологоанатомия;
съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Борис Петров Шахов – специалист по молекулярна биология, съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.
Борис Христов Пеев – съдебномедицинска
експертиза на труп; на телесни повреди; за установяване на родителския произход.
Венцислав Александров Бояджиев – пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Грозданка Куртева Иванова – пневмология и
фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход.
Димитър Атанасов Мурджев – пневмология
и фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве.
Елена Димитрова Дякова – кожни и венерически болести.
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Емил Николов Бъчваров – експертиза на
труп, телесни повреди, идентификация на човек,
експертиза на телесно здраве.
Здравка Христева Ненчева – съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; по писмени
данни.
Ива Маркова Маркова – съдебна медицина.
Иван Димитров Дойчинов – съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Иван Христов Даскалов – съдебномедицинска
експертиза на труп; на телесни повреди.
Йовко Минчев Шишков – съдебномедицинска
експертиза на труп; на телесни повреди.
Лена Иванова Павлова – вътрешни болести;
професионални заболявания.
Марин Костадинов Балтов – съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Мария Георгиева Кумчева – съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно
здраве.
Мая Иванова Кичева – специалист по молекулярна биология, съдебномедицински експертизи
за установяване на родителски произход и медицинска експертиза за идентификация на човека.
Милена Панайотова Петкова – кожни и венерически болести.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист по
молекулярна биология, медицинска експертиза
за установяване на родителски произход, експертиза за идентификация на човек, при която се
налага използване на ДНК (генетичен) анализ
със съвременни молекулярнобиологични техники.
Саша А лександрова Запрянова – съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за
телесно здраве.
Светлозар Спасов Спасов – съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Тодор Стоянов Добрев – съдебномедицинска
експертиза на труп; на телесни повреди.
Филип Филипов Нухов – кожни и венерически болести.
Янко Тодоров Илиев – съдебномедицинска
експертиза по писмени данни; за телесно здраве;
клинична токсикология и вътрешни болести.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Александра Янчева Димова – психолог, експертиза на психично здраве.
Ангел Добринов Ангелов – магистър по психология, съдебно-психологична експертиза.
Борис Георгиев Тилов – психиатрия, консултативна психология, съдебна психологическа
експертиза.
Владимир Петров Кръстев – съдебно-психиатрична и съдебно-психологична експертиза.
Даниела Атанасова Ковачева – съдебно-психиатрична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Диана Иванова Толева – приложна психология; съдебна психология, съдебна психологична
експертиза; съдебна психолого-психиатрична
експертиза.
Елена Михайлова Иванова-Генова – съдебно-психиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
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Лили я Атанасова Стойчева – психологи я,
съдебно-психологична експертиза.
Людмила Борисова Шекерева – съдебно-психологична експертиза.
Магдалена Асенова Анастасова – психология.
Маргарита Панова Панова – съдебно-пси
хиатрична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Мариана Георгиева Господинова – съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Мария Даткова Гърбучкова – психиатрия.
Мими Михайлова Тошева-Мазнева – психология.
Надежда Христова Порязова – съдебно-психиатрична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Олга Валентиновна Димитрова – съдебно-психологична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Пламен Ангелов Цоков – психология.
Райна Цветкова Димитрова – психиатрия.
Теменужка Метева Рангелова – съдебно-психиатрична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Тинка Иванова Начева – съдебно-психиат рична експертиза; пси холого-пси х иат рична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Албена Иванова Стойкова-Първанова – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Александра Николова Маринова – стокознание, стоковед-оценител.
Ана Александрова Скерлетова – съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Ана Дончева Желязкова – икономист-счетоводител.
Ангел Димитров Гъров – съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
А нгел Димит ров Димит ров – икономист,
съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Андрей Бонев Дочев – счетоводство и контрол,
съдебно-икономически експертизи.
Анелия Желязкова Спиртова – съдебно-счетоводна експертиза.
Анжела Георгиева Куртева – икономист, съдебно-счетоводна експертиза.
Анна Ангелова Цветанова – икономист-счетоводител, съдебно-икономически, съдебно-счетоводни експертизи.
Анна А нтонова Карамелова – икономика,
съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и
стокова експертиза.
Анна Георгиева Славова – икономист по вът
решната търговия и реклама, съдебно-счетоводна
и финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Анна Сергеевна Лозанова – финанси и кредит.
Антония Генчева Гешева – счетоводство и
контрол, счетоводни експертизи.
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Ася Илиева Кацарова – финанси, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Блага Романова Димитрова – счетоводни
експертизи.
Бла г ой Ива нов Порязов – и коном ис т по
вътрешна търговия, съдебно-икономически и
финансово-икономически, стокови експертизи.
Богдан Павлов Траков – счетоводна отчетност,
съдебно-счетоводна и съдебно-икономическа
експертиза.
Борис Владимиров Арнаудов – макроикономика, съдебно-икономически, съдебно-счетоводни
експертизи.
Боян Йорданов Войводов – икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни
и финансово-икономически експертизи.
Валентин Иванов Иванов – счетоводна отчетност.
Валентина Методиева Шиева – съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Валентина Христова Баненкина – съдебносчетоводна експертиза и съдебна финансовоикономическа експертиза.
Вангел Янев Биков – застрахователно дело,
съдебно-счетоводни и финансово-икономически
експертизи.
Ваня Ченкова Смокова – счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна и финансово-икономическа експертиза.
Василка Велева Рабад ж ийска – И УС, съдебно-счетоводна и финансово-икономическа
експертиза.
Велика Георгиева Палевска – съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Величка Иванова Такова – икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Величка Петкова Йорданова – съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Величка Цончева Бояджиева – съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Венета Йорданова Богданова – ОПОИИ, съдебно-счетоводни, финансово-икономически и
съдебно-стокова експертизи.
Венета Петрова Томова – съдебно-счетоводна
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза, с разрешение за достъп до КИ „СС“.
Вера Андреева Гавраилова – съдебно-счетоводна експертиза.
Весела Иванова Добрева – съдебно-счетоводна
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Весела Иванова Колева – счетоводство и контрол; счетоводство на финансовите предприятия;
международни икономически отношения.
Весела Кирилова Грозева – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Весела Панайотова Атанасова – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Весела Стоянова Казашка – счетоводство и
контрол.
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Веселина Коцева Пейчинова – счетоводна
отчетност, съдебно-икономически, съдебно-счетоводни експертизи.
Веселка Георгиева Иванова – корпоративни
финанси.
Виолета Стоянова Кокова – съдебно-счетоводна експертиза.
Върбинка Николова Рогова – икономика – бизнес администрация; счетоводство и контрол.
Вяра Ганева Минева – икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Гавраил Димитров Фалков – счетоводна отчетност.
Галя Георгиева Стоянова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Атанасов Хаджийски – съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Колев Петров – икон. финансист, финансово-икономическа експертиза, одитиране.
Георги Колев Траков – счетоводни експертизи
и финансови анализи.
Георги Николаев Мумджиев – съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Данчо Тодоров Коруев – счетоводство и контрол, съдебно-икономически експертизи.
Диана Илиева Йовчева – икономист, съдебносчетоводна експертиза.
Димитрийка Александрова Шикирова – стоковед.
Димитринка Вълкова Беевска – съдебно-счетоводна експертиза.
Димитър Ангелов Лулчев – счетоводна отчетност.
Димитър Георгиев Гаджуров – съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-стокова експертиза.
Димитър Георгиев Димитров – съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Димитър Георгиев Йорданов – съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Димитър Крумов Стоилов – счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.
Д и м и т ър Лазаров Н и колов – сче т овод на
отчетност, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Димитър Стойчев Хаджиев – съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Димка Петрова Казанджиева – икономика и
организация на вътрешната търговия, съдебно-счетоводни и финансово-икономическа експертизи.
Доброслава Желязкова Сидерова – съдебносчетоводна експертиза.
Донка Иванова Петрова – експерт-счетоводител.
Донка Иванова Стойчева – съдебно-икономически експертизи.
Донка Николова Ненова – икономика и управление на промишлеността, съдебно-счетоводна
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Дора Димитрова Чипилова – счетоводство и
контрол.
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Дора Любенова Гърчева – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни, съдебни финансово-икономически, финанси и кредит, съдебностокови експертизи.
Дочка Петкова Георгиева – счетоводна отчетност.
Екатерина Владимирова Маврудиева – счетоводство и контрол, финансов анализ и контрол,
счетоводни експертизи.
Екатерина Стоянова Христова – съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Елена Петрова Шишкова – счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Елена Тодорова Диварова – счетоводство и
контрол.
Ели Петрова Иванова – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Елисавета Любомирова Гайдарова – макроикономика, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Жана Петрова Величкова – икономика; планиране и отчетност на промишлеността и строителството.
Жанета Андреева Димчева – счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Жечка Пенева Милчева – съдебно-счетоводна
експертиза.
Златка Илиева Николова – счетоводство и
контрол, съдебно-икономически експертизи – счетоводство и контрол.
Злат ка Янева Минкова – счетоводи тел и
икономист, съдебно-икономически експертизи.
Зоя Запрянова Банкова – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Ива Георгиева Ангелова – счетоводство и
контрол.
Иван Григоров Петрунов – счетоводство и
контрол, съдебно-икономически и съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Тодоров Демерджиев – икономист-счетоводител, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения.
Иван Тодоров Станчев – икономика на интелектуалната собственост, икономически експертизи, без счетоводни експертизи.
Иванка Ангелова Христева – икономист-счетоводител, съдебно-икономически експертизи.
Иванка Стоева Генова – съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Илина Георгиева Йоткова – магистър финанси,
съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и
стокова експертиза.
Илия Видолов Рашков – икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Илия Георгиев Ценов – финанси и кредит,
съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа, съдебно- стокова експертиза.
Илия Иванов Попов – икономика на строителството, съдебно-счетоводни експертизи в отрасъл
„Строителство“.
Илия Петров Тонов – счетоводство и анализ,
съдебно-счетоводна експертиза.
Илияна Илиева Иванова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
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Ирина Николаева Стоянова – икономика и
управление на индустрията; макроикономика.
Йордан Василев Кондов – организация на
производство и управление в промишлеността,
съдебно-икономически експертизи, оценка на
недвижими имоти, на търговски предприятия
и вземания, земеделски земи; съдебно-стокови
експертизи.
Йорданка Атанасова Зекова – икономика, организация и управление на селското стопанство,
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно- стокова експертиза.
Йорданка Петрова Павлова – съдебно-счетоводна експертиза.
Калин Александров Найденов – икономистфи на нсис т, с ъдебно - сче т овод на експер т иза;
съдебна финансово-икономическа експертиза, с
разрешение за достъп до КИ „Секретно“, валидно
до 17.08.2018 г.
Камелия Николова Николова – съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.
К амен К аменов Пех лива нов – с т опа нско
управление, съдебно-икономически експертизи.
Катя Аргирова Костова – съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Катя Иванова Димитрова – икономика на
вътрешната търговия.
Катя Лазарова Джонова – икономист-счетоводител, бюджетно счетоводство, икономика и
управление на строителството, счетоводство и
контрол, съдебно-икономическа експертиза и
съдебно счетоводство.
Катя Младенова Милева – счетоводство и
анализ, съдебно-счетоводна експертиза.
Кета Ангелова Дечева – стокознание, съдебноикономически, финансово-икономически, съдебно-стокови експертизи с достъп до КИ – „Строго
секретно“.
Кети Стефанова Найденова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Кина Кръстева Иванова – съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Константин Делов Писков – доктор по икономика, съдебно-икономически експертизи.
Лилия Младенова Миланова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Лиляна Йорданова Христева – икономика и
мениджмънт – стоково-оценъчни експертизи.
Любен Георгиев Костов – финанси; счетоводство и контрол; съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов – съдебно-икономически експертизи.
Любомир Цветков Йотов – международни
икономически отношения; митническа и външнотърговска дейност; митнически режими и
процедури; митнически информационни системи,
вътреобщностни доставки и Интрастат.
Людмила Ангелова Арменова – икономист,
счетоводна и финансова дейност.
Людмила Георгиева Стоянова – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Людмила Любенова Гайдарова – икономист,
съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
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Магдалина Петрова Вълкова – икономист,
съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Маргарита Ангелова Апостолова – съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Маргарита Георгиева Бойкова – финансовокредитно застраховане, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-счетоводна и
осигурителна експертиза.
Маргарита Илиева Топузова – счетоводство
и контрол.
Мариана Георгиева Аргирова – съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Мариана Димова Ангелова – маркетинг и
планиране; икономическа педагогика; оценител
на недвижими имоти, предприятия, машини и
съоръжения и други активи, съдебно-счетоводна,
съдебно-стокова и съдебно-финансова експертиза,
оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Марин Ивелинов Бъчваров – икономика и
предприемачество, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа, стокова експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова – съдебностокова експертиза.
Мария Ангелова Димитрова – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводна и съдебна финанасово-икономическа експертиза.
Мария Ангелова Христова – статистика; корпоративни финанси.
Мария Борисова Гърбева – икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Мария Георгиева Атанасова – счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Георгиева Вълчева – счетоводство,
съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Жорес Димова – съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мария Иванова Деянова – счетоводна отчетност, съдебно- икономически, съдебно-счетоводни
експертизи.
Мария Иванова Тончева-Чочева – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мария Кръстева Божилова – финанси.
Мария Павлова Гюрова – икономика на строителството, съдебно-счетоводни и финансовоикономически експертизи.
Мария Рашкова Шопова – съдебно-счетоводна
експертиза.
Мария Христова Мърхова – маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни и икономически
експертизи.
Мари яна Атанасова Цветилова – съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Марияна Желязкова Трендафилова – икономика на вътрешната търговия.
Марияна Пенчева Пенчева – икономика и
управление на промишлено предприятие.
Мартин Радославов Райчев – съдебно-счетоводна експертиза.
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Мая Матеева Колева – политикономия, съдебно-счетоводни и съдебни финансово-икономически експертизи.
Миглена Евгениева Атанасова – икономика и
управление на индустрията, съдебно-счетоводна
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
М и лена Пе т рова Па левск а – и коном ис т,
съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Милка Енчева Енева – съдебна финансовоикономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза, технология, организация и управление
на търговията.
Мима Петрова Мирчева – съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мирослав Георгиев Маринов – стопански и
финансов контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Михаела Йорданова Абаджиева – счетоводни
експертизи.
Надка Илиева Гюзелева – съдебно-счетоводни
експертизи.
Надка Колева Цинигарова – счетоводство и
контрол; оценки на недвижими имоти и търговски предприятия.
Наталия Александрова Рускова – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Наталия Бориславова Петрова – икономика
на транспорта; организация и управление на
производството в транспорта.
Недялка Георгиева Герджикова – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Нелияна Илиева Иванова – счетоводство и
анализ, съдебно-икономически експертизи.
Ненка Пенчева Пирянкова – финанси.
Нен чо Пет ров Лазаров – счет оводс т во и
контрол.
Николай Живков Славов – икономист, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Николай Митков Николов – икономист-финансист, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Николай Михайлов Груев – съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Николай Рангелов Кънчев – съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Стефанов Ненков – счетоводна отчетност.
Николай Стоянов Шумански – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Юриев Андонов – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Николинка Енева Имандиева – счетоводна
отчетност, съдебно-икономически, съдебно-счетоводни експертизи.
Нина Димитрова Атанасова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Огнян Тодоров Кънчев – икономика и управление на промишленото производство.
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Павлина Иванова Йорданова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Пенка Ганчева Петрова – експерт-счетоводител.
Пенка Димитрова Дженкова – счетоводство
и контрол.
Пенка Стоянова Младенова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна и финансово-икономическа експертиза.
Пенка Танова Иванова – икономист-счетоводител, съдебно-икономически експертизи.
Петко Динчев Тороманов – съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза; маркетингови проучвания и пазарна
политика, оценка на нематериални дълготрайни
активи.
Петърчо Велизаров Миков – стопански и финансов контрол, съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Петя Величкова Койнова – съдебно-счетоводна експерт иза; финансово-икономи ческа
експертиза.
Петя Георгиева Манева – счетоводство и
контрол, счетоводна, финансово-икономическа
и стокова експертиза.
Петя Добрева Налбантова – аграрна икономика.
Пламен Вълчев Колев – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Пламен Николов Краевски – стоково-оценъчни експертизи.
Пламен Петров Пешлеевски – съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Радко Петров Петров – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Радко Стоянов Калапанков – съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Роза Стефанова Анастасова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Росица Николова Генчева – финансово право,
счетоводна отчетност, съдебно-икономически,
финансово-икономически, съдебно-стокови експертизи.
Росица Руменова Димитрова – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводни и финансовоикономически експертизи.
Росица Тодорова Страхинова – икономистсчетоводител, съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Р у мен М и н ков М и н ков – свобод на п ро фесия – консултант, съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи, стопанско
управление.
Румяна Тодорова Бъчварова – съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Светлана Илиева Геренска – съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
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Светослав Юлиев Славов – икономика и организация на труда.
Слави Радуилов Николов – съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; транспортно-икономически експертизи.
Станимира Петрова Сакутска – съдебно-стокова експертиза; съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Станимира Стефанова Дачева – съдебна финансово-икономическа експертиза.
Станислава Владимирова Петрова – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Стефан Панайотов Стефанов – икономика и
управление на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Стефанка Атанасова Балканджиева – счетоводна отчетност.
Стоилка Делова Танчева – съдебно-стокова
експертиза.
Стоян Димитров Кичуков – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Стоянка Димитрова Топурова – съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Стоянка Рангелова Куцарова – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Таня Петрова Шопова – счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Таня Стоянова Бачовска – съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Таня Стоянова Костова – съдебно-счетоводна
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Теменужка Огнянова Балабосова – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Тенчо Петков Стоев – национална сигурност
и отбрана, съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Теньо Николов Манолов – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни, съдебни финансово-икономически, съдебно-стокови експертизи.
Тодор Ставрев Балджияйски – счетоводна
отчетност, финансово-икономически експертизи.
Тодора Тодорова Христова – икономика на
търговията – средно образование, съдебно-счетоводни експертизи.
Тоня Стоянова Делева – счетоводство и анализ,
съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Тошко Стоилов Райчев – съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Харалан Георгиев Василев – счетоводство и
анализ; маркетинг; съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Христина Василева Димитрова – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Цветанка Атанасова Тотова – счетоводна
отчетност, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
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Цветанка Йорданова Добрева – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводни, съдебни финансово-икономически, съдебно-стокова експертиза.
Цезарина Драганова Несторова – икономистсчетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев – съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза, оценки на: недвижими имоти, машини
и съоръжения, земеделски земи и подобренията
върху тях.
Юлия Здравкова Христева – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Янка Димчева Айвазова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Янко Ангелов Митринжаков – организация на
производството и управление на промишлеността,
съдебно-счетоводни експертизи.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически екс
пертизи“
Агон Крикор Карагьозов – земеустройство,
съдебни строително-технически експертизи, кадастър, регулации.
Александър Иванов Червеняков – геодезия,
фотограметрия и картография, инженерно-технически експертизи.
Ана Аристиева Корбетова – оценка на стопанско имущество.
Ана Петрова Гинева – техник по геодезия и
картография, инженерно-технически експертизи.
Ана Савова Зайкова – съдебна строителнотехническа експертиза; оценител на недвижими
имоти.
Ангел Василев Първанов – съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа;
инженерно-технологична експертиза.
Ангел Петров Петров – строителен инженер,
строително-технически експертизи.
Ангел Стоянов Юруков – геодезия, фотограметрия, картография, кадастрално-регулационни
планове и карти, кадастър, устройствени планове,
земеразделяне, приложна геодезия, съдебна инженерно-техническа експертиза, удостоверение за
завършено обучение по защита на КИ до ниво
„Поверително“, издадено на 12.12.2013 г.
Анета Спирова Тодорова – съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза.
Антоанета Иванова Дженева – архитект, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и
стокова експертиза.
Антон Тенев Нончев – инженер по промишлено и гражданско строителство, строителнотехническа експертиза, оценки на строителни
обекти и имоти.
Атанас Иванов Ангелов – строителен инженер.
Атанас Костадинов Костадинов – инженер
по електроника, съдебна инженерно-техническа
експертиза; съдебна инженерно-технологична
експертиза; съдебна компютърно-техническа
експертиза.
Атанас Петров Арапов – съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза.
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Белчо Минчев Георгиев – геодезия, фотограметрия и картография, инженерно-техническа,
строително-техничееска, земеразделяне, приложна геодезия, кадастър.
Бина Иванова Калчева-Христова – архитект,
съдебна инженерно-техническа и строителнотехническа експертиза.
Блага Романова Димитрова – оценки на недвижими имоти.
Борис Владимиров Арнаудов – електротехника, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Борис Кирилов Гиздаков – оценител на недвижими имоти.
Боряна Константинова Неделчева – оценка
на недвижими имоти.
Боян Ванчев Йорданов – геодезия, кадастър,
регулация проектиране (част геодезическа), съдебна инженерно-техническа експертиза.
Валентин Ивайлов Стоянов – електроинженер,
ел. снабдяване на промишлени предприятия.
Ванюх Ставрев Пеев – промишлена топлотехника, топлотехника.
Ваня Георгиева Ризова – оценител на недвижими имоти.
Васил Анатолиев Герасимов – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Васил Василев Папучаров – строителство на
сгради и съоръжения, инженерно-технически
експертизи, строително-технически експертизи.
Васил Иванов Шарков – инженерна топлотехника, съдебна инженерно-техническа експертиза – машинен инженер по топлотехника,
енергийна ефективност.
Васил Николов Узунов – експлоатация по
управление на недвижими имоти, изготвяне на
експертни оценки на недвижими имоти.
Василка Тенева Станева – инженер-геодезист,
съдебна инженерно-техническа експертиза; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вела Ботева Именова – съдебна строителнотехническа експертиза; оценител на недвижими
имоти.
Величка Василева Христозова – съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза; оценки на недвижими
имоти, цени и ценообразуване в строителството.
Величка Георгиева Кушева – съдебна строително-тех ническа експертиза; оценител на
недвижими имоти.
Величко Тодоров Колев – авиационна техника.
Венцислав Борисов Ненов – съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; пазарни оценки на движимо
имущество.
Веса Костадинова Ризова – съдебна строително-техническа експертиза; оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, определяне на наеми.
Весела Иванова Колева – технология на металите и металообработваща техника.
Веселин Благоев Симеонов – електроенергетика и електрообзавеждане, съдебна инженернотехническа експертиза.
Веселин Янков Хаджиев – инженер по озеленяване.
Веселина Борисова Запрянова – съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; оценки на материални активи,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
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Виолета Михайлова Русинова-Калчева – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Виолета Николова Кумчева – съдебна инженерно-техническа експертиза, геодезия и карто
графия, строително-техническа експертиза.
Виолета Тодорова Хаджиева – ПГС, инженерно -т ех н и ческа, и н женерно -т ех нолог и ч на
и строително-техническа експертиза, цени и
ценообразуване в строителството, оценка на
недвижими имоти.
Владислав Георгиев Самоходов – съдебни
автотехнически експертизи при ПТП, оценки
на автомобили, кари и щети по тях, инженер
верижни и колесни машини – машинен инженер,
автомобилен транспорт.
Галина Ангелова Драголова – съдебна строително-техническа експертиза, оценка на предприятия.
Галина Тодорова Бакалска – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Георги Асенов Стоименов – ДВГ, инженерно-технологична, техническа, автотехническа
експертиза.
Георги Атанасов Генчев – съдебна инженернотехническа експертиза; автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Георги Боянов Попов – ДВГ, автотехнически
и технически експертизи.
Георги Василев Чобанов – съдебна автотехническа експертиза.
Георги Иванов Генов – съдебна автотехническа експертиза; оценки на строително-монтажни
машини, автомобили и съоръжения.
Георги Николов Камбуров – земеустройство,
оценка на земеделски земи и недвижими имоти.
Георги Николов Разслабенов – геодезия, фотограметрия и картография, кадастрално-регулационни, земеразделителни, гороразделителни
и всички, свързани с геодезията.
Георги Христозов Христозов – геодезия, фотограметрия и картография, оценки на недвижими
имоти, определяне наемни цени за тях.
Гергана Иванова Кривошапкова – съдебна
строително-техническа експертиза, транспортно
пътно строителство, проектиране на улици, пътища, транспортни планове.
Гри г ор Н и колов С у ба шев – д ви гат ел и с
вътрешно горене, автотехнически експертизи.
Даниела Ангелова Брущилска – оценка на
недвижими имоти.
Дело Спасов Спасов – автотехнически експертизи.
Деян Атанасов Гогалчев – геодезически експертизи и по ЗСПЗЗ.
Диляна Недялкова Танева – съдебна строително-техническа експертиза; оценки на недвижими
имоти.
Димитрийка Иванова Маринова – съдебна
строително-техническа експертиза; оценител на
недвижими имоти.
Димитър Ангелов Вълчев – строителство и
архитектура, строително-техническа експертиза, незаконни строежи; обществени поръчки,
договорни задължения; правила за извършване
и приемане на СМР; строителни дефекти, щети;
ценообразуване на СМР, сметна стойност на
строежа; разплатени и действително извършени
работи, надвзети суми; безопасност на труда.
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Димитър Бонев Димитров – инженерно-технически експертизи на ракетноартилерийско
въоръжение.
Димитър Ботев Спасов – макроикономика,
оценител на недвижими имоти.
Димитър Делков Димитров – инженер ДВГ,
съдебни инженерно-технически, съдебни автотехнически експертизи.
Димитър Желев Димитров – експертизи за
изграждане на пазарни оценки на движими вещи
и недвижими имоти, експертизи за изграждане
на пазарни оценки на недвижими имоти.
Димит ър Петков Калеков – икономика и
организация на строителството, строително-технически експертизи.
Димитър Спасов Колчев – геодезия, фотограметрия и картография, инженерно-технически
експертизи.
Димитър Стойчев Хаджиев – съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа
експертиза; строително-техническа експертиза.
Димитър Тодоров Бришимов – противопожарна техника и безопасност, специалист В и К.
Димитър Тодоров Димитров – изчислителна
техника и информационни технологии, приложна
математика, компютърно-техническа експертиза.
Диньо Славов Караславов – съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа
експертиза; оценки на недвижими имоти.
Диян Георгиев Стойчев – строителство на
сгради и съоръжения, инженерно-техническа,
строително-техническа експертиза.
Евгени я Димитрова Лозанова – ин женерземеустроител, съдебни строително-технически
експертизи, кадастър, регулации и вертикално
планиране, строителен контрол, благоустрояване
и екология.
Евелина Ценова Панчева – организация на
производството и управление на промишлеността.
Елена Ангелова Ковачева – промишлено и
гражданско строителство.
Елена Георгиева Дими т рова – геодезистоценител.
Елена Йорданова Георгиева – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи; екология – експерт битови отпадъци, биоразнообразие,
производствени опасни отпадъци.
Емилия Василева Шидерова – геодезия, картография и кадастър.
Желязка Петрова Заркова – лозаро-градинарство, оценка на земеделска земя.
Запрянка Дякова Райчева – машинен инженер,
оценка на машини и съоръжения на оборотни
и дълготрайни активи, на недвижими имоти,
автоматизация на дискретното производство.
Здравко Георгиев Ранделов – инженерно-технически и строително-технически експертизи.
Златка Йорданова Генова – строителен инженер.
Зоя Янева Георгиева – промишлено и гражданско строителство.
Иван Василев Запрянов – геодезия, фотограметрия, картография, кадастрално-регулационни
планове и карти, кадастър, устройствени планове, земеразделяне, приложна геодезия, съдебна
инженерно-техническа експертиза.
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Иван Кирилов Шопов – съдебна инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза; оценител на недвижими имоти; съдебна строително-техническа експертиза.
Иван Любенов Атанасов – машинен инженер
селскостопански машини.
Иван Николаев Кузов – бакалавър – електроенергетика и електрообзавеждане, електро
обзавеждане, електробезопасност за слаботокови
инсталации, мрежи и системи за ниско, средно
и високо напрежение, проектиране.
Иван Николов Иванов – топлинна и масообменна техника; патентно-лицензионна дейност;
инженерно-технически експертизи, топлинна и
масообменна техника; патентно-лицензионна
дейност.
Иван Николов Петров – социално и застрахователно дело, съдебна автотехническа експертиза.
Иван Пенев Пенев – инженер по радиоелектроника.
Иван Тодоров Демерджиев – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Иванка Стоева Генова – строително-техничес
ка експертиза; оценка на имоти и определяне на
наеми, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Ивелин Любенов Бъчваров – електроинженер, съдебни инженерно-технически експертизи,
съдебни инженерно-технологически експертизи.
Ивко Пенков Иванов – фрактодиагностични
автотехнически, пожаротехнически и строителнотехнически експертизи.
Илия Григоров Димитров – инженер ДВГ,
автотехнически експертизи, с достъп до КИ
„Поверително“.
Илия Иванов Въчонов – геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи, наеми, наемни цени
на недвижими имоти, аренди на земеделски
земи и други.
Йовка Василева Начева – транспортно и жп
строителство, транспортно строителство и строителни конструкции, контрол на строителството.
Йовка Иванова Гудева – средно образование – строителство и архитектура, съдебна строително-техническа експертиза.
Йордан Йосифов Хамбарлийски – промишлено и гражданско строителство, инженернотехнически и строително-технически експертизи.
Йордан Колев К юмюрджиев – строителен
инженер – хидромелиоративно строителство,
строително-техническа експертиза.
Йорданка Боянова Йорданова – съдебна инженерно-техническа експертиза, геодезист, кадастър
и регулация, делба и оценка на недвжими имоти
и движими вещи, оценки на недвижими имоти
и движими вещи.
Йорданка Димитрова А нгелова – съдебна
инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; технология на строителното производство, оценки на недвижими имоти
и движими вещи.
Камен Павлов Гоцев – съдебна инженернотехническа и строително-техническа експертиза.
Кина Кръстева Иванова – оценка на недвижими имоти, на цели предприятия и земеделски земи.
Кольо Тонев Именов – съдебна инженернотехническа експертиза; оценител на недвижими
имоти.
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Константин Атанасов Минков – съдебна автотехническа експертиза.
Костадин Иванов Генев – оценител на земеделски земи, недвижими имоти, машини и
съоръжения, търговски предприятия и вземания,
инженерно-технически експертизи.
Костадин Тодоров Севрийски – съдебна строително-техническа експертиза.
Красимир Георгиев Панов – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Красимир Колев Дончев – инженер по промишлено и гражданско строителство, строително-техническа експертиза, инженер-конструктор.
Красин Димитров Цеков – съдебна инженернотехническа експертиза; строително-техническа
експертиза; оценител на недвижими имоти.
Кремена Пейкова Манова – съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза, цени и ценообразуване в
строителството, пазарни оценки на недвижими
имоти, оценка на недвижими имоти.
Кръстан Борисов Самарджиев – автоматизация на производството.
Кръстьо Атанасов Несторов – оценител на
машини и съоръжения; машинен инженер.
Лиляна Райчева Бейчилова-Терзиева – строителен инженер ПГС, инженерно-технически,
строително-технически, пазарни оценки на недвижими имоти, ценообразуване в строителството.
Лора Руменова Агопян – съдебни инженернотехнически експертизи, оценител на недвижими
имоти.
Лусия Йосифова Кесова – патенти, изобретения и полезни модели.
Любенка Иванова Стоянова – средно образование – геодезия и картография, специалист-гео
дезист, кадастър и регулации.
Любка Иванова Шопова – съдебна инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза; строително-техническа експертиза;
оценител на недвижими имоти.
Любомир Алексиев Баталов – автомобилен
транспорт; трактори и кари; съдебни инженернотехнически експертизи.
Любомир Антонов Деников – специалист по
изчислителна техника; компютри.
Любомир Панайотов Костов – електрически
централи, мрежи и системи, иженерно-техничес
ки експертизи.
Любомир Радославов Славчев – транспортно
строителство, строителство на сгради и съоръжения, строително-техническа, инженерно-технологична експертиза, строителство и проектиране
на всякаква пътна инфраструктура, на сгради
и съоръжения, технология и организация на
строителството, строителен и инвеститорски
контрол, текущ контрол и зимно поддържане,
(ISO) в строителството и др.
Людмила Методиева Ангелова-Цанова – архитект.
Людмила Христова Лендрова-Енева – строителен инженер ПГС, съдебна инженерно-техническа
експертиза; инженерно-технологична експертиза;
строително-техническа експертиза; технология на
строителното производство, оценки на недвижими
имоти и движими вещи.
Ма лин Атанасов Ка леников – геодези я и
картография – средно образование, геодезия и
картография.
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Маргарита Розалинова Салчева – геодезия,
фотограметрия и картография, експертизи, свързани с кадастър и регулация.
Мариа на Пе т рова Б оя нова – с т рои т елен
инженер ВиК, проектиране и ценообразуване в
строителството – ВиК.
Марийка Апостолова Георгиева – съдебна
строително-техническа експертиза; оценител на
недвижими имоти.
Мария Борисова Рускова – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Мария Кирилова Тодорова – инженер-гео
дезист.
Мария Петрова Бойчева-Димитрова – мебелен
инженер.
Мария Петрова Михайлова – съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; оценка на недвижими имоти
и движими вещи, оценка на земеделски земи.
Маруся Н и колаева Мари на – с т рои т елен
инженер, специалност „Пътно стоителство“;
проектиране и строителство на улици, пътища,
пътна инфраструктура, организация на движението, съдебна инженерно-техническа експертиза;
съдебна строително-техническа експертиза.
Мая Христева Янакиева – съдебна инженернотехническа експертиза; строително-техническа
експертиза; оценител на недвижими имоти.
Методи Найчев Консулов – ин женер, инженерно-технически, компютърно-технически
експертизи.
Милка Енчева Енева – оценка на недвижими
имоти и наемни цени на имоти, на движими вещи
и наемни цени на движими вещи.
Минчо Николов Минев – електрически машини и апарати, съдебни инженерно-технически и
инженерно-технологически експертизи по въпроси
на електроенергетиката, електробезопасността,
топлоенергетиката и водоснабдяването.
Михаил Владимиров Харковски – машинен
инженер, ДВГ, автомобили, трактори, земеделска техника, горска техника, пътностроителна
техника, експертизи по ПТП.
Надка Колева Цинигарова – оценки на недвижими имоти и търговски предприятия.
Надя Ангелова Стефанова – оценки на недвижими имоти.
Недка Петкова Стефанова – строителен техник, геодезист.
Недялко Рашков Рашков – пожарна безопасност.
Нейко Гаврилов Ангелов – технолог на самолето- и вертолетостроенето.
Нели Иванова Сотирова – автоматизация на
производството.
Нелияна Илиева Иванова – електроснабдяване и ел. обзавеждане, инженерно-технически
експертизи, оценка на машини и съоръжения в
сферата на електротехническата промишленост.
Никола Иванов Кирин – архитект, строително-техническа експертиза.
Никола Райчев Бадев – земеустройство.
Николай Запрянов Писанов – противопожарна
техника и безопасност, специалист В и К.
Николай Стоянов Сотиров – инженер-геодезист, оценка на недвижими имоти.
Николай Танев Николов – геодезия, кадастър
и устройствени планове, инженер-земеустроител.
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Нина Ганчева Демирева-Иванова – инженер
по промишлено и гражданско строителство, експерт по недвижими имоти, ремонт и обследване
за енергийна ефективност на сгради.
Онник Харутюн Таракчиян – изчислителна
техника.
Панайот Йонков Чепилски – противопожарна
техника и безопасност, специалист В и К.
Параскева Димитрова Миленкова – архитект,
съдебна строително-техническа експертиза.
Пенка Желязкова Цакова – инженер по промишлено и гражданско строителство, съдебна
строително-техническа експертиза, инженернотехнически експертизи.
Петка Георгиева Ангелова – архитект.
Петко Динчев Тороманов – съдебни инженерно-технологични експертизи, оценка на машини.
Петко Енев Митев – специалист ПГС – конструкции, инженерно-технически експертизи.
Петко Койчев Семов – съдебна автотехническа
експертиза.
Петър Любенов Равелов – съдебна инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза.
Петя Иванова Златкова – съдебна строително-техническа експертиза, оценки на недвижими
имоти.
Пеша Станчева Тодорова – техник – геодезия,
картография и мелиорации.
Пламен Димитров Гърбов – военен инженер
по технология на строителството, инженернотехническа и строително-техническа експертиза.
Пламен Желев Желев – съдебна строителнотехническа експертиза, оценки на недвижими
имоти и наеми.
Пламен Иванов Кривошапков – инженер ПГС,
конструкции на сгради и съоръжения, съдебна
инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; оценки на недвижими
имоти и определяне на наеми.
Пламен Стефанов Петров – машинен инженер,
съдебни инженерно-технически, автотехнически,
инженерно-технологични експертизи.
Поля Петрова Любенова – строителен инженер.
Ради Христов Ганев – техника и технология на
взривните работи, пожарнотехнически и взривни
работи, бойни припаси и оръжия.
Радка Ангелова Палазова – съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа
експертиза, оценител на недвижими имоти.
Радка Станилова Димитрова – двигатели с
вътрешно горене.
Радко Стоянов Калапанков – съдебно-стокова
експертиза; строително-техническа експертиза;
оценка на земеделски земи и подобрения върху тях.
Райна Борисова Паунова – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Росица Николова Генчева – финансово право, счетоводна отчетност, оценка на недвижими
имоти.
Росица Славчева Манова – съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа
експертиза; оценител на недвижими имоти.
Румен Любенов Мишков – автоматизация на
производството.
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Румен Николов Лемберов – съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза и оценител на недвижими
имоти, цени и ценообразуване в строителството.
Румен Николов Спасов – ПГС, инженернотехнически експертизи.
Румяна Ангелова Иванова-Николова – архитект – оценител на недвижими имоти.
Румяна Богданова Кирова – съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза – транспортна инфрструктура
и комуникации; оценка на недвижими имоти и
наем; оценка на цели предприятия; цени и ценообразуване в строителството.
Румяна Тодорова Бъчварова – инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза.
Румяна Христова Славкова – съдебна инженерно-техническа експертиза; оценки на недвижими
имоти, цели предприятия и земеделски земи.
Светлин Емилов Уручев – строителство на
сгради и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична
експери тза; съдебна ст рои телно -тех ни ческа
експертиза.
Светослав Иванов Фъсов – архитект.
Светослав Маринов Вълчев – съобщителна
техника.
Свилен Николов Пешев – инженер по пътно
строителство.
Серьожа Лазаров Даскалов – ДВГ, автотехнически експертизи на ПТП.
Снежанка Георгиева Боцева – строителен
инженер, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на
строителен надзор, съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Снежанка Тодорова Алексиева – технология
на машиностроенето, технология на машиностроенето и металорежещи машини.
Ставри Анастасов Бакалов – транспортна техника и технологии, съдебна инженерно-техническа
експертиза; съдебна автотехническа експертиза.
Станимир Михайлов Карапетков – хидрав
лически машини и средства за автоматизация,
съдебна автотехническа експертиза.
Станимира Петрова Сакутска – оценки на недвижими имоти, оценки на машини и съоръжения.
Станислав Александров Златанкев – съдебна
инженерно-техническа експертиза; автотехническ а експер т иза; и н женерно -т ех нолог и ч на
експертиза, съдебно-икономически експертизи,
съдебно-стокови експертизи.
Стела Цонева Божинова – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Стефан Каменов Мутафчиев – съдебна инженерно-техническа; автотехническа; инженернотехнологична експертиза.
Стефан Петров Жеков – строителен инженер
ПГС, съдебна строително-техническа експертиза;
оценка на недвижими имоти, строително-технически експертизи.
Стефан Савов Варнев – оценка на дълготрайни
материални активи, на машини и съоръжения,
автомобили, инженер ДВГ.
Стефка Стойчева Караманова – архитект, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна
строително-техническа експертиза.
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Стоичко Дойчев Дойчев – автотехнически
експертизи.
Стоян Димитров Мишинев – комуникационна
техника и технологии.
Стоян Кирков Кирков – инженер ВиК, съдебна
инженерно-техническа, съдебна строително-техническа експертиза – външни улични ВиК мрежи
и съоръжения, помпени станции, хидрофори,
конструктивна част към тях, сградни ВиК инсталации, пожарозащитни водни спринклерни
и дренчерни системи.
Стоян Манов Стоянов – инженер-геодезист,
кадаст ър, устройствени планове, геодезично
проектиране.
Стоян Тодоров Василиев – архитект, съдебна
строително-техническа експертиза.
Сукиас Онник Дердерян – оценител на недвижими имоти и наеми.
Таня Стоянова Бачовска – инженерно-техническ и експертизи; ст роително-техническ и
експертизи; оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, на машини и
съоръжения.
Татяна Александрова Яръмова – инженер по
промишлено и гражданско строителство, съдебна
строително-техническа експертиза, инженернотехнически експертизи.
Темен у ж ка Димова Грозева – ст роителен
инженер по хидромелиоративно строителство.
Теменужка Иванова Узунова – строителен
техник.
Тихомир Недев Георгиев – инженер-геодезист,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Тодор Емилов Калев – съдебна автотехническа
експертиза.
Тодор Кръстев Златков – инженер промишлено
и гражданско строителство, технически експертизи по ЗТСУ, ДРА, оценки на сгради, жилища
и имоти, строително-конструктивни експертизи.
Тодор Павлов Павлов – каростроене и автотранспортна техника, инженерно-техническа,
автотехническа и инженерно-технологична експертиза.
Трендафил Нед ялков Новаков – машинен
инженер; автотехнически експертизи.
Филип Николов Чукалов – каростроене и
автотранспортна техника, автотехнически и авто
оценъчни експертизи.
Христина Йорданова Христозова – архитект,
инженерно-технически, строително-технически
експертизи.
Христо Аргиров Ставрев – военен инженер по
експлоатация на авиационна техника и технологии.
Христо Георгиев Полонов – промишлено и
гражданско строителство.
Христо Иванов Рендаков – геодезия, картография, кадастър и регулация, инженерна геодезия,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Чавдар Илиев Косев – инженер-земеустроител.
Чавдар Симеонов Пантев – оценка на имоти,
оценка на машини и съоръжения.
Янка Николова Ранделова – промишлено и
гражданско строителство – конструкции.
Янна Колева Петрова-Шопова – геодезия,
фотограметрия и картография.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева – специалист по молекулярна биология, съдебно-биологични експертизи.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 7

7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Вартан Таквор Апрахамян – специалист по
благородни метали и камъни.
Георги Костадинов Мандов – съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза.
Иван Тодоров Станчев – икономика на интелектуалната собственост, банково дело и интелектуална собственост.
Милена Йорданова Стойчева – съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физикохимическа експертиза.
Пенчо Иванов Кирилов – съдебно-химическа;
съдебно-физическа; съдебна физико-химическа
експертиза.
Петра Лозарова Недева – инженер-химик;
медицинска радиационна физика и техника;
съдебно-химическа експертиза; съдебна физикохимическа експертиза.
Ради Христов Ганев – техника и технология
на взривните работи, експертизи на материали,
вещества и изделия, физико-химическа експертиза.
Стоян Илиев Бонев – съдебно-химическа;
съдебно-физическа; съдебна физико-химическа
експертиза.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Валентина Тодорова Тончева – доктор, съдебни
ветеринарномедицински експертизи, инспекция и
контрол на биологични ферми и селскостопански
преработващи предприятия.
Васил Илиев Михов – съдебна агротехническа
експертиза.
Димитър Иванов Трънгалов – съдебна агротехническа експертиза, оценка на земеделски
земи, трайни насаждения и подобренията в тях.
Донка Нанова Ватева – полевъдство.
Йорданка Запрянова Атанасова – съдебноикономически експертизи, съдебно-стокова експертиза в селското стопанство, селскостопански
експертизи в раздел растениевъдство, аграрикономика, агрономически експертизи, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения.
Любомир Алексиев Баталов – съдебни селскостопански експертизи.
Маринка Йорданова Веселинова – съдебностокова експертиза в селското стопанство: раздел
растениевъдство, животновъдство, агроикономика, съдебни агротехнически експертизи, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, агроном
лозаро-градинар.
Мария Иванова Мънгова – технология на
зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, съдебна физико-химична и биохимична експертиза на зърното, зърнени партиди,
продуктите от преработката (брашно, грис, трици)
и тяхното съхранение.
Марчо Стоянов Дулев – съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Мая Сергеева Тимофеева – растителна защита.
Никола Стефанов Кирков – лозаро-градинарство, съдебна агротехническа експертиза.
Николай Симеонов Кисьов – промишлено
рибарство, рибарство и аквакултури.
Тихомир Петров Трендафилов – ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
Цветана Димитрова Гогалчева – съдебна агротехническа експертиза.
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Цветанка Хараланова Ковачева – съдебна агротехническа експертиза; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Чавдар Симеонов Пантев – съдебна агротехническа експертиза и агроекология.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Бистра Ангелова Колева – археолог.
Веселин Иванов Василев – музикална педагогика.
Жени Ангелова Танкова – археолог.
Иво Симеонов Топалилов – археолог.
Костадин Атанасов Кисьов – археология и
нумизматика.
Креса Стоянова Злачева – историк, оценител
на културни ценности.
Мая Мартинова Кютова – археолог.
Славка Стефанова Чернева – антично из
куство.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Атанас Костадинов Костадинов – инженер
по електроника, съдебна инженерно-техническа
експертиза; съдебна инженерно-технологична
експертиза; съдебна компютърно-техническа
експертиза.
Иван Николов Иванов – топлинна и масообменна техника; патентно-лицензионна дейност;
представител по инд уст риа лна собственост;
независим оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически отношения, съдебно-маркови експертизи;
патентни експертизи; експертизи в областта на
промишления дизайн; авторско право; оценка
на обекти на интелектуална и индустриална
собственост, топлинна и масообменна техника;
патентно-лицензионна дейност.
Людмила Христова Лендрова-Енева – строителен инженер ПГС конструкции, оценка на недвижими имоти и наемни цени на имоти; оценка
на движими вещи и наемни цени на движими
вещи; оценка на машини и съоръжения и наемни
цени на машини.
Милка Енчева Енева – икономика, оценка
на недвижими имоти и наемни цени на имоти;
оценка на търговски предприятия и вземания;
оценка на движими вещи и наемни цени на движими вещи; оценка на машини и съоръжения и
наемни цени на машини.
Светлин Емилов Уручев – строителство на
сгради и съоръжения, съдебна експертиза за
оценка на недвижими имоти.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Анастасия Щерева Атанасова – педагог.
Атанас Костадинов Костадинов – инженер
по електроника, съдебна инженерно-техническа
експертиза; съдебна инженерно-технологична
експертиза; съдебна компютърно-техническа
експертиза.
Валентин Ивайлов Стоянов – експерт, здравословни и безопасни условия на труд, безопасност
в строителството.
Ваньо Кирилов Сугарев – експлоатация на
жп транспорт.
Ваня Ганчева Русева – технология на биопрепарати, витамини и дрожди, съдебна експертиза
за технология на производството на комбинирани
фуражи, технология на зърносъхранение, анализ на
риска и изготвяне и проверка на НАСРР системи.
Гергана Иванова Каукова – технология на
виното и пивото.
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Евгения Иванова Ацалова – обществено хранене и хранителни продукти.
Ивайло Георгиев Йотков – биолог-еколог, екология и опазване на околната среда, разрешителни
и лицензионни режими във връзка с прилагане
на екологичното законодателство.
Калинка Илиева Илиева – електротехника.
Красими ра Васи лева Вът ева – славянска
филология, съдебна педагогическа експертиза.
Маргарита Иванова Добрева – текстил и
плетиво.
Мариана Димова Ангелова – маркетинг и
планиране; икономическа педагогика; оценител
на недвижими имоти, предприятия, машини и
съоръжения и други активи, оценка на бижута
и скъпоценни камъни.
Мария Руменова Попова – инженер-технолог
по „Технология на млякото и млечните продукти“,
технология на микробиологичните и ферментационните продукти.
Мишо Иванов Мацанков – електротехника.
Моник Оник Кюркчиян – патентно право,
автоматизация на производството, оценител на
нематериални активи.
Натали Ивановна Кънева – технология на
микробиологични и ферментационни продукти;
други.
Наталия Феодорова Дрешер – технология на
растителните мазнини и етеричните масла.
Недялка Петрова Гарова – сурдопедагог.
Недялка Томова Пенчева – патентен специалист, патентен специалист по търговски марки,
промишлени дизайни, патенти, лицензии; художествени произведения, оценител на нематериални активи.
Теньо Николов Манолов – счетоводство и
контрол, контрол и управление на проекти с
финансиране от оперативни програми и други
фондове.
Цветелин К ирилов Иванов – митническ и
режими и процедури, мерки на търговската политика „Инкотермс 2000“.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при
Окръжния съд – Пловдив, и Административния
съд – Пловдив, за 2016 г.
Английски език
Златка Василева Червенкова – английски език;
диплома за висше образование, специалност
„Английска филология“.
Руски език
Валя Иванова Баракова – руски език; диплома за висше образование, специалност „Руска
филология“.
Турски език
Георги Методиев Раянлиев – турски език;
свидетелство за ниво на владеене на език – ниво
С1 (CEFR).
Шенол Шериф Яшар – турски език; удостоверение за ниво на владеене на език – ниво С2.
Френски език
Камелия Маринова Михайлова – френски
език; диплома за висше образование, специалност
„Френска филология“.
363
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39. – Камарата на архитектите в България
на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за камарите
на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране обнародва:
Регистър на Камарата на архитектите в
България – 2016 г.
ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АРХИТЕКТИ,
БЪЛГАРСКИ ГРА ЖДАНИ С ПРИДОБИТА
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

00034 Александър Костадинов Сандев
03731 Августина Светославова Велева
04534 Аврам Атанасов Каджебов
01688 Аврора Семкова Николова
03168 Аглика Димитрова Костадинова
04687 Аглика Николаева Николаева
03224 Аглика Огнянова Велинова
03219 Адел Абдулхафид Таха-Аласбахи
01423 Аделаида Павлова ПетроваЛефтерова
04532 Адриан Пламенов Маринов
05347 Айли Халилова Ибрямова
03816 Айлин Идает Ахмед
01954 Албена Георгиева Владимирова-Андреева
02766 Албена Георгиева Фурнаджиева-Квятковска
02362 А лвард Карапетовна Бадваганян
00273 Алеко Петков Христов
04811 Александра Александрова Бабунска
02919 Александра Георгиева Сиропулу-Бачева

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

00981 Александър Димитров Слаев
03601 Александър Емилов Василев
05125 Александър Живков Чаушев
03151 Александър Здравков Генчев
02854 Александър Иванов Асенов
04438 Александър Иванов Томов
05503 А лекс а н д ър Конс т а н т и нов
Иванов
02616 Александър Костович Тимев
03841 Александър Красимиров Пет
ков
04518 Александър Кръстев Тричков община
Аврен
04916 Александър Манолов Люнчев
01796 Александър Михайлов Стайнов
03626 Александър Петков Петличков
03209 А лександър Пет ров Бакърджиев
05455 Александър Петрославов Геренски
00276 Александър Светославов Казаков
05173 А л е к с а н д ъ р Т р е н д а ф и л о в
Трендафилов
02245 А лексан дър Христов А лександров
00155 Алексей Василев Трифонов
02305 Алексей Христов Найденов
02732 Алекси Костов Патев
03638 Ана Пенчева Покровнишка
01804 Анастас Антонов Иванов
02197 Анастас Атанасов Узунов
01347 Анастас Спасов Бързаков
01774 Анастасия Иванова Бошнакова

03393 Александър Антонов Минчев

01467 Ангел Антонов Примов

01981 Александър Атанасов Попов
01126 Александър Борисов Караджов
03170 Александър Валентинов Костов
04512 Александър Венциславов Червенков
03229 Александър Владимиров Шинолов

Обхват на
ограничението

02533 Александър Димитров Аврески

02641 Александрина Ненкова Ненкова
00275 Александър Асенов Петрович
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03383 Анатоли Красимиров Христов
01421 Ангел Валериев Захариев
02343 Ангел Георгиев Ангелов
01068 Ангел Георгиев Димитров
02936 Ангел Георгиев Мунев

община
Якоруда

03150 Ангел Делчев Калайджиев

община
Тополов
град

02531 Александър Георгиев Димов

04668 Ангел Дилянов Енкин

04684 Александър Георгиев Наумов

02720 Ангел Зафиров Мазников
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Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението
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Рег.
№

Име, презиме, фамилия

03502 Ангел Иванов Стойчев

03067 Анна Божидарова Пискюлева

01345 Ангел Петров Савлаков

04380 Анна Валентинова Симеонов

02979 Ангел Петров Ташев

02540 Анна Георгиева Кузманова

01778 Ангел Стоилов Димитров

01532 Анна Димитрова Демирева

00867 Ангел Стоянов Ангелов

01515 Анна Иванова Неврокопска

05454 Ангелина Миткова Горчова

00063 Анна Матеева Стоянова

01620 Ангелина Петрова Монева

02559 Анна Николова Савова

01720 Ангелмир Дамянов Ангелов
01552 Андон Чудомиров Стоев
03313 Андрей Георгиев Велинов

03149 А нна Симеонова Хара ламбиева

01986 Андрей Кирилов Арнаудов

03425 Анна Тодорова Младенова

00856 Андрей Константинов Кучев oбщина
Кнежа

02202 Анна Христова Карагьозова

05495 Андрей Красимиров Андреев
община
Айтос

04975 Анелия Велинова Ушева
01682 Анелия Дочева ТодороваНедялкова

02215 Анелия Русилова Рениколова община
Девня

03105 Анета Стоянова Йорданова
02151 А н жел и к а М и ха й лова М ихайлова
02078 Ани Атанасова Бърнева
00283 Ани Моис Младенова
00477 Анисия Желязкова Добрикова
01614 Анислава Асенова БельовскаСтанчева

02368 Антоан Михайлов Богданов
01117 Антоанета Борисова Златарева-Миланова

00881 Антоанета Иванова Дженева

02058 Анелия Петкова Вълканова- община
Иванова
Белослав

01298 Анета Младенова Иванова

01393 Анни Милкова Бечева

00146 Антоанета Василева Василева

01088 Анелия Павлова Параскова

00279 Анета Любчова Славова

02451 Анни Георгиева Димова

01161 Антоанета Борисова Сиврева

01151 Анелия Нанчева Грънчарова

02098 Анета Емилова Дамянова

община
Лясковец

00187 Антоанета Иванова Топалова
00747 Антоанета Иванова Хаджипетрова
01437 Антоанета Йорданова Нечева
01908 Антоанета Лазарова Лазарова обищини
Чипровци
и Якимово
03288 Антоанета Михайлова Влока
00288 Антоанета Никифорова Грънчарова
04543 Антоанета Николаева Цанова
01206 Антоанета Николова Бояджиева
03164 Антоанета Николова Кидикова
03223 Антоанета Пешева Бозаджиева
00919 Антон Анастасов Иванов
02370 Антон Благоев Благоев
04268 Антон Дянков Колев
02996 Антон Иванов Василев

03363 Анита Викторова Стоянова

04250 Антон Любчев Щерев

01138 Анита Теодосиева ЦветановаОбретенова

02304 Антон Маринов Ватев

01879 Анна Анатолиева ТишковаАлексиева

община
Борово

02106 Анна Петкова Чобанова

02104 Андрей Генадиев Стратиев

02577 Анета Деянова Етимова

община
Балчик

01221 Анна Енчева Василева

00142 Ангелин Ангелов Братанов

00085 Анелия Стефанова Димова

Обхват на
ограничението

04563 Анна Димитрова Димитрова

01135 Ангела Николова Малинова

02951 Андрей Петров Жеков

БРОЙ 11

00920 Антон Тодоров Василев
03032 Антон Филипов Филипов

община
Любимец

БРОЙ 11
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

02709 Антоние Манолова Георгиева

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

00247 Атания Димитрова Делико
цева-Минчева

04106 Антоний Илиев Шарков

04818 Ая Розенова ИринковаСтуденкова

03211 Антоний Маринов Маринов
02731 Антония Георгиева Стефанова

02777 Багряна Тотева Тотева-Бачева

05488 Антония Йорданова Гаджалова

01247 Банко Венелинов Банов

02406 Антония Костова Донева

03052 Барбара Димитрова Щерева

01256 Антония Стефанова СтефановаПалукова

01171 Белян Николов Белчев
00035 Биляна Петрова Тумбева

00042 Анушка Кръстева Костадинова
01855 Апостол Николаев Кирчев

02031 Бина Иванова Калчева-Хрис
това

01236 Асен Аспарухов Коев

00814 Бисер Георгиев Козлев

01880 Асен Георгиев Пилев

00300 Бисер Климентов Хантов

02006 Асен Димитров Костакиев

03654 Бисера Николова Кръстева

02949 Асен Йончев Свиленов
02890 Асен Методиев Писарски

03065 Бист ра Дими т рова Ха д ж и
стоянова

03173 Асен Николаев Николов

04760 Бистра Христова Попова

04107 Асен Петров Василев

00998 Благо Йорданов Стоев

04657 Асен Петров Игнатов

04588 Благовест Роев Роев

01987 Асен Руменов Милев

02167 Благовест Цветанов Вълков

01820 Асен Симеонов Мерджанов

02306 Благовеста Николова Блажева

02498 Ася Димитрова Ананиева

02064 Благовеста Пенкова Таскова

03344 Ася Маринова Николова

00982 Благой Илиев Рашков

02089 Ася Матеева Касабова

02711 Благой Николов Аргиров

00086 Аталия Игнатова Братованова

05361 Богдан Кирилов Беков

01740 Атанас Аврамов Каджебов

01320 Богдана Владимирова Хасърджиева

03606 Атанас Бойков Столинчев

01921 Богомил Величков Колчев

02373 Атанас Георгиев Вангелов
01906 Атанас Георгиев Тасев

01069 Божанка Василева ОстреваХаджиева

00297 Атанас Димитров Ковачев

00805 Божидар Борисов Георгиев

01861 Атанас Димитров Митовски
00107 Атанас Йорданов Йорданов

С Т Р. 1 5 1   

общини
Мизия и
Козлодуй

община
Братя
Даскалови

04456 Божидар Емилов Вучев
00890 Божидар Петров Крушевски

02797 Атанас Колев Василев

02499 Божидарка Маринова Матева

01507 Атанас Костадинов Динев

00720 Бойка Димитрова Ангелова

04513 Атанас Красимиров Марков

01511 Бойка Йорданова Витанова

04814 Атанас Красимиров Чучев

01988 Бойка Ненова Христова

01379 Атанас Николаев Топалов

00147 Бойко Атанасов Столинчев

01274 Атанас Николов Васев

02307 Бойко Борисов Кадинов

03120 Атанас Панев Драгоев

02366 Бойко Енев Шилев

01626 Атанас Петров Матанов

03003 Бойко Иванов Андреев

02872 Атанас Пламенов Ковачев

02150 Бойко Иванов Стоянов

00299 Атанас Тодоров Тосев

03401 Бойко Кирилов Виденов

05148 Атанас Христов Христов

00157 Бойко Маринов Балабанов

00265 Атанаска Стодева Айдемирска община
Ситово

03029 Бойко Стойчев Котев

община
Рила

С Т Р.
Рег.
№

152

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

02352 Бойко Тодоров Христов

04842 Боряна Страхилова Костова

03789 Бойчо Гришов Бойчев

01258 Боряна Съйнова Георгиева

03035 Борис Божидаров Георгиев

03551 Боряна Янкова КръстеваСтанчева

00148 Борис Василев Костадинов

01107 Боян Иванов Кръстев

02909 Борис Николов Ботев
01989 Борис Петков Борисов

02247 Боян Илков Върбанов

04944 Борис Русев Борисов

04701 Боян Любомиров Митов

03338 Борис Христов Хинов

04950 Бояна Александрова Начева

03069 Борис Цветков Пейнов

02219 Бранимир Божидаров Карагеоргиев

02681 Борислав А лексан дров Игнатов

02475 Бранимир Василев Тодоров

01059 Борислав Ангелов Пройчев

04589 Бранимир Димитров Банков

02706 Борислав Атанасов Буров

02409 Бранимир Стефанов Мирев

04319 Борислав Бориславов Кръстев

03026 Бранимира Валентинова Славова-Колева

01881 Борислав Георгиев Владимиров
03398 Борислав Георгиев Домусчиев
01731 Борислав Григоров Дочев

04385 Валентин А лександров Мисароков

02308 Борислав Димитров Богданов

01237 Валентин Генадиев Славов

03675 Борислав Дойчев Загорски

02793 Валентин Димитров Гаговски

02579 Борислав Иванов Георгиев

01832 Валентин Димитров Маринов

03255 Борислав Илиев Цветков

02309 Валентин Динев Добрев

01768 Борислав Николов Шопов

00732 Валентин Жечков Вълчев

04676 Борислав Петков Абаджиев

02862 Валентин Илиев Радков

02763 Борислав Симеонов Дачев

04682 Валентин Йоханов Валентинов

00806 Борислав Тенев Любенов

01367 Ва лен т и н Ко с т а д и нов Х а
джиков

00307 Борислав Янков Борисов

00241 Валентин Маринов Вълков

04232 Борислава Александрова Манчева-Велкова
03402 Борислава Славейкова Сярова

00189 Ва лен т и н М и л а д и нов М ихайлов

02896 Боряна Богданова Габровска

01212 Валентин Николов Панчев

02400 Боряна Бориславова Хараланова

00053 Валентин Стамов Стамов

02580 Боряна Боянова Колчакова

01770 Валентина Братанова Генова

03366 Боряна Василева Китова

01785 Валентина Василева Василева

04157 Боряна Веселинова Ненчева

02686 Валентина Георгиева Филипова

01599 Валентин Стойнев Тонев

02246 Боряна Димитрова Трендафилова

03790 Валентина Димитрова Пет
рова

05339 Боряна Иванова Костадинова
02581 Боряна Николова Николова

00188 Боряна Петрова Василиева
04565 Боряна Росенова Трендафилова
00310 Боряна Стоянова Хаджистоя
нова

Обхват на
ограничението

02008 Боян Захариев Захариев

01442 Борис Кирилов Тодоров

00983 Боряна Петрова Банева

БРОЙ 11

община
Брацигово

02066 Валентина Димитрова Терзиева-Ценовска
01158 Валентина Маринова Мермерска-Колева
00149 Валентина Младенова Иванова
02935 Валентина Пенева Върбанова
05371 Валентина Стефанова Едрева

община
Троян

БРОЙ 11
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

02680 Валери Андреев Петков

Обхват на
ограничението
община
Суворово

00318 Валери Георгиев Върбанов

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

02893 Васил Стефанов Беязов
03314 Васил Христев Макрелов
02476 Васил Янков Костадинов

00816 Валери Иванов Ценов
02679 Валери Илиев Китанов

01116 Василка Аспарухова Абаджиева-Стойчева

02505 Валери Манолов Врабчев

02311 Василка Иванова Станишева

02169 Валери Петков Иванов

00329 Васко Иванов Василев

01586 Валери Петков Йотов
00108 Валери Свиленов Маринов

04313 Ваяна Викторова ГрадинарскаГеоргиева

02908 Валерий Андонов Паунов

04681 Вела Николаева Николова

01048 Валерий Кузманов Колев

01882 Вела Петрова Янкова

01388 Ва лери я Георгиева ТоноваДимитрова

00710 Велизар Запрянов Генов

00887 Валя Цекова Целова

03208 Велимир Иванов Георгиев

04244 Ваня Александрова Пенева

01703 Велин Петков Абаджиев

03759 Ваня Василева Манева

02532 Велина Атанасова Панджарова

02201 Ваня Венелинова ДимитроваНиколова

01990 Велина Димитрова Анастасова

01411 Ваня Веселинова Мянкова

03655 Величка Ангелова Пенова

02496 Ваня Георгиева Стоянова

01444 Величка Георгиева Тименова

01783 Ваня Евтимова Серафимова

00191 Величко Пенев Куртев

04787 Ваня Кръстева Димитрова
04759 Ваня Михайлова Божилова

02049 Венелин Альошев Кафеджийски

00135 Ваня Рачева Фурнаджиева

01780 Венелин Борисов Симидчиев

01944 Ваня Симеонова Донева-Божкова

02860 Венелин Ганчев Ганчев

05356 В а н я С т о я н о в а Т р и н г о в аКаназирева

01049 Венелина Иванова Бучуковска

01246 Велина Стоянова Бъчварова

00066 Венелин Жечев Иванов
01918 Венета Атанасова Петкова

03633 Ваня Чавдарова Гергова

02310 Венета Георгиева Петкова

05417 Варвара Владимирова Вълчанова-Лаубшер

02237 Венета Иванова Гергиникова
01798 Венета Любомирова Кавалджиева

00322 Васил Антонов Мангов
02794 Васил Антонов Чехларов

02220 Венета Няголова Стоянова

02565 Васил Георгиев Гошев
05315 Васил Георгиев Дончев

01676 Венка Герасимова ПрокопиеваПачникова

00324 Васил Гечев Комитов

03443 Венцеслав Маринов Неделчев

05181 Васил Гочев Шарланов

03791 Венцислав Ангелов Грънчев

01436 Васил Дончев Василев

03518 Васил Иванов Василев
00118 Васил Любомиров Вълев

Обхват на
ограничението

03403 Васил Юлиев Точев

01835 Валери Иванов Каленски

01314 Васил Захариев Василев

С Т Р. 1 5 3   

02795 Венцислав Георгиев Керимов
община
Симеоновград

00984 Вен ц ис ла в И ва нов Йоч ко ловски
00250 В е н ц и с л а в К о н с т а н т и н о в
Илиев

02248 Васил Манолов Бонев

02566 Вержиния Радославова Николова

00044 Васил Павлов Тинчев

02770 Верка Христова Етугова

00190 Васил Петров Шилев

01526 Весела Антонова Петкова

община
Бобов дол

С Т Р.
Рег.
№

154

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

03555 Весела Божидарова Кръстева

01070 Веселка Пенчева Чапкънова

00332 Весела Георгиева Георгиева

02554 Веселка Трифонова Митева

00193 Весела Дечева Дечева

01439 Весна Каменова АтемоваКалъчева

00333 Весела Дечкова Джумакова
02582 Весела Иванова Мантова
01360 Весела Иванова Мирянова
01904 Весела Йорданова МарковаИванова
05116 Весела Константинова Джелепова
02249 Весела Симеонова Попова
02649 Весела Стефанова Хаджистоя
нова

04751 Виктор Иванов Банарев
03843 Виктор Петров Петров
05332 Виктория Атанасова Грозданова
01178 Виктория Янкова ВеликоваКалфова
03680 Вилиана Светлозарова Цокова
01790 Виола Димитрова Дичкова
02214 Виолета Желева Василева

00109 Веселин Аврамов Цветков

00345 Виолета Колева Комитова

04368 Веселин Александров Отонов

05164 Виолета Миланова Раева

00045 Веселин Атанасов Белинчев

00721 Виолета Тодорова Узунова

02737 Веселин Василев Няголов
03842 Веселин Георгиев Генов
02188 Веселин Димитров Колев
01326 Веселин Дочев Белевски
00337 Веселин Иванов Дуковски
04414 Веселин Йосков Родопски
02032 Веселин Любенов Христов
01312 Веселин Петров Ранчев
02344 Веселин Радев Серкеджиев

община
Хитрино

01121 Виолета Янкова Каракачанова
01980 Виолетта Георгиевна Бакунина
00346 Виолинка Красимова Томбашка
02644 Виржиния Иванова Попова
02330 Виржиния Кирилова Илиева
03010 Вихрен Пенков Узунов
03172 Вихрен Тодоров Тодоров
00712 Вичка Стоянова Колева
00347 Владена Методиева Ставрева

02029 Веселин Русев Русев

03761 Владимир Александров Александров

01000 Веселин Симеонов Беров

00348 Владимир Анастасов Перфанов

00242 Веселин Христов Крайшников

04275 Владимир Асенов Чангулев

01185 Веселина Апостолова Белова

05072 Владимир Атанасов Цветанов

00340 Веселина Георгиева Дамянова

05034 Владимир Ванчев Паланков

01430 Веселина Добрева Панджарова

03218 Владимир Владимиров Димитров

01310 Веселина Иванова Николова

Обхват на
ограничението

03635 Виктор Георгиев Чолаков

02083 Весела Янкова Буюклиева

05206 Веселин Борисов Будинов

БРОЙ 11

01111 Веселина Йорданова Драганова

03656 Владимир Георгиев Владов

04480 Веселина Николаева Георгиева

03417 Владимир Иванов Димитров

03565 Веселина Рангелова Крушкова

04567 Владимир Иванов Иванов

03108 Веселина Росенова Филипова

00158 Владимир Иванов Попов

04477 Владимир Георгиев Миланов

00521 Веселина Тодорова Попова

община
Искър

05421 Веселина Тръндева Димитрова

04841 Владимир Иванов Срадков

00067 Веселинка Иванова ТиховаИванова

00047 Владимир Йорданов Милков община
Кресна

00342 Веселинка Русева Троева

02836 Владимир Йорданов Стоянов

01537 Веселка Велиславова АнгеловаДинева

00350 Владимир Кирилов Дамянов
01991 Владимир Кирилов Дереджиев

БРОЙ 11
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

04500 Владимир Любомиров Колев

03537 Галина Маринова Патрикова

02712 Владимир Максимов Попов

01294 Галина Ненова Иванчева

00780 Владимир Митков Русинов

02552 Галина Николаева Махова

03261 Вла димир Ми хайлов А лександров

03497 Галина Петкова Калоянова

00749 Владимир Михайлов Милков

04528 Га л и на Пе т рова Ла зароваИванова

05292 Владимир Петров Гигов

04994 Галина Росенова Маджарова

03197 Владимир Руменов Георгиев

04459 Галина Стефанова Василева

00352 Владимир Симеонов Бешков

04271 Галина Томова Стоянова

03872 Владимир Тодоров Вълков

02898 Галина Тонева Пировска

02734 Владимир Трендафилов Димитров

01826 Галя Вельова Кръстева

04929 Владислав Боянов Коларов

02126 Галя Христова Цонева

05265 Владислав Никифоров Горолов
00943 Владислав Николов Николов
03499 Владислав Петров Игнатов
01289 Владя Стоянова Чаушева
00195 Володя Панталеев Стоянов
02251 Вълчо Иванов Георгиев
01333 Вълчо Николов Каснаков
00951 Върбан Райчев Димчев
01071 Върбан Христов Върбанов
03054 Вяра Иванова Ракъд ж иеваПалигорова
02583 Вяра Стефанова Желязкова
02252 Габриела Венциславова Ангеловска
02091 Габриела Любомирова СемоваКолева

01465 Галя Спасова Попова
01902 Гани Стоянов Ганев
03503 Ганка Димитрова Попова
00196 Ганка Любенова Богданова
04868 Генади Делчев Костадинов
01608 Гено Янков Георгиев

02365 Гео Петков Кекеманов
02210 Георги Александров Стоянов
00159 Георги Ангелов Андрейчев
04705 Георги Антонов Ангелов
02254 Георги Антонов Райчев
02231 Георги Атанасов Политов
03316 Георги Борисов Зашев
00916 Георги Боянов Тонев
02140 Георги Василев Кметов

04189 Галин Антонов Антонов

01811 Георги Василев Георгиев

02291 Галин Павлов Василев

02465 Георги Василев Кокудев

03214 Галина Александрова Малинова

05477 Георги Василев Коцев

05008 Галина Божичкова СтояноваМоллова
00354 Галина Георгиева Петкова
04245 Галина Георгиева Славова
01667 Галина Димитрова Антова

общини
Антон и
Челопеч

01756 Геновева Богоми лова Йорданова

02560 Габриела Маринова Д жамбазова

02881 Галина Андреева Танчева

Обхват на
ограничението

00893 Галина Петрова Бахчеванска

04383 Владимир Петков Проданов

04194 Владислав Емилов Дечев

С Т Р. 1 5 5   

02297 Георги Василев Цапков
02287 Георги Василев Шопов
02769 Георги Велинов Бачев
01632 Георги Веселинов Григоров
03516 Георги Владимиров Маринов
03827 Георги Владимиров Тодоров

02502 Галина Жекова Кърпачева

01509 Георги Георгиев Асенов

01695 Галина Иванова ЙотоваРалчева

04404 Георги Георгиев Петканешков
04696 Георги Дженков Дженков

03242 Галина Иванова Николова

01934 Георги Димитров Бакалов

община
Ценово

С Т Р.
Рег.
№

156

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

01760 Георги Димитров Гергов

Рег.
№

Име, презиме, фамилия

03291 Георги Петров Петров
02914 Георги Петров Рафаилов
03351 Георги Петров Стефанов

05060 Георги Димитров Савов

04387 Георги Руменов Тодоров

01897 Георги Димитров Стефанов

01197 Георги Стоев Койнов

00750 Георги Димитров Ташев

01468 Георги Стоев Русев

02903 Георги Димитров Цикалов
00048 Георги Димитров Янчовичин община
Хаджидимово

03607 Георги Стоилов Янакиев

01884 Георги Стоянов Велков

04615 Георги Дичев Станчев

01885 Георги Стоянов Георгиев

01923 Георги Езeкиев Грозданов

01001 Георги Танев Чернев

03820 Георги Желязков Георгиев

00150 Георги Тодоров Сарамбелиев

01440 Георги Запрянов Димов

00036 Георги Тодоров Тодоров

01385 Георги Златев Златев

04197 Георги Тотев Митев
община
Батак

03372 Георги Иванов Иванов
05009 Георги Иванов Кючуков
00161 Георги Иванов Маринов
00781 Георги Иванов Мечанов
02253 Георги Иванов Палов
00043 Георги Иванов Чонков
02626 Георги Илиев Бояров
00734 Георги Илиев Георгиев
03604 Георги Йорданов Вълканов
01438 Георги Каменов Петков
01128 Георги Каменов Скрижовски община
Гоце
Делчев
01589 Георги Кирилов Апостолов
02806 Георги Кирилов Чобански
02477 Георги Костадинов Митрев
00902 Георги Костов Костов
02288 Георги Кръстев Грудлев
01081 Георги Маринов Маринов
00782 Георги Марков Минчев
03538 Георги Милков Ангелов
03845 Георги Михайлов Алексиев
03243 Георги Николаев Николов
03317 Георги Николаев Цочев
02068 Георги Николов Саваков

Обхват на
ограничението

00820 Георги Петков Пелтеков
община
Никопол

00985 Георги Димитров Савов

00197 Георги Иванов Георгиев

БРОЙ 11

04388 Георги Петков Николов

03070 Георги Димитров Котев
00160 Георги Димитров Кочков

ВЕСТНИК

01233 Георги Христeв Бакърджиев
03560 Георги Христов Ботев
01942 Георги Христов Попов
02880 Георги Цветанов Цветков
00363 Георгий Петрович Томбашки
02585 Герасим Златков Дойчинов
04591 Гергана Боева Барабонкова
04261 Гергана Борисова Колева
02478 Гергана Димитрова Милушева
02807 Гергана Димчева Иванова
01870 Гергана Костадинова Попова
03610 Гергана Минчева СаралиеваВълкова
01563 Гергана Николова Бадарова
02586 Гергана Пенчева Гитева
00364 Гергана Първанова Якимова
03689 Гергана Стефанова Минкова
02556 Гергана Христова Йорданова
05099 Гергана Христова Сандова
04530 Гергана Юлиева Спасова
04482 Гергина Иванчева Симеонова
03583 Гиляна Василева Комитова
01213 Гичка Ангелова КутоваКаменова
01523 Гладиола Йорданова Кунин
04538 Горан Янчев Апостолов

01152 Георги Панов Коларов

01184 Господинка Романова Господинова

02082 Георги Петков Делевски

03092 Григор Илиев Михов

община
Ракитово
и Сърница

БРОЙ 11
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

01914 Григор Първанов Владимиров община
Вълче
дръм
01449 Григор Христов Ставракев
03742 Григори Георгиев Гърдев
04803 Гюнай Аптула Аптула
03528 Дагмар Миланова Шиндова
01709 Дамян Наумов Томалевски
02313 Данаил Данев Едрев
04315 Данаил Николаев Митев
03566 Данаил Христов Стойков
02239 Данаил Цветанов Дилков

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

С Т Р. 1 5 7   
Обхват на
ограничението

03748 Данко Георгиев Данчев
01952 Данчо Иванов Ракиловски
02869 Данчо Стефанов Русчев
01091 Дарий Христов Аврамов
03703 Дарина Димитрова Ангелова
02280 Дарина Рангелова Димитрова
04807 Дарина Славова Славова
03196 Дарина Станимирова Върбанова
01862 Даринка Иванова Костадинова
00903 Дафина Кирилова Пешева

00785 Даниел Димитров Симеонов

02154 Дафинка Костадинова Бар- област
фончовска
Кюстендил и
Благоев
град

02615 Даниел Иванов Търсанков

04262 Дебора Николаева Николова

05117 Даниел Йорданов Давидков

02672 Делян Венелинов Жечев

01342 Даниел Николов Мирчев

03190 Делян Стефанов Стефанов

03783 Даниел Огнянов Павлов

00372 Дениза Иванова Стоянова

04549 Даниела Атанасова Ангелова

04483 Деница Владимирова Иванова

01110 Даниела Борислав Чорбаджиева

03777 Деница Калинова Дервенкова

01472 Даниела Борисова Пухалева

04599 Деница Николаева Душкова

01550 Даниела Георгиева Бурулянова

03821 Деница Стефчева Пенева

01888 Даниела Георгиева Владими- община
рова-Цанкова
Сапарева
баня

02463 Десислава Ангелова Христова

02867 Даниел Василев Вълканов
04219 Даниел Василев Калудов

02646 Даниела Димитрова Дюлгерова
02875 Даниела Димитрова Порязова
03008 Даниела Димова Василева
01689 Даниела Здравкова Нановска

03836 Десислава Бориславова Ангелова
02965 Десислава Веселинова Стоянова-Иванова
05041 Десислава Георгиева Василева
03134 Десислава Георгиева Демирева

00368 Даниела Йорданова Янкова

01665 Десислава Евгениева КичашкаКрумова

02171 Даниела Колева Сивкова

04351 Десислава Иванова Иванова

00987 Даниела Маринова ЦонковаСъбчева

03822 Десислава Людмилова Борисова

03567 Даниела Маркова Рачева

04501 Десислава Ненчева Геренска

03191 Даниела Николова Славова

03007 Десислава Николаева Драгнева

00369 Даниела Петкова Григорова

02804 Десислава Николова КосеваКовачева

03611 Даниела Петрова Караиванова
02721 Даниела Славенова ИвановаКостадинова
01736 Даниела Стоянова СтояновскаВасилева
01865 Даниела Тихомирова Златанова

02589 Десислава Петрова БочеваТошева
02765 Десислава Тодорова Велева
04382 Десислава Тодорова ЧокоеваРанчева
01045 Детелина Илиева Балканска

02461 Даниела Цветанова Дикова

01647 Детелина Тотева Апостолова

01415 Данка Янчева Василева

01357 Деян Антонов Попдимитров

С Т Р.
Рег.
№

158

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

02108 Деян Дечков Дечев
04320 Деян Руменов Барански
01194 Деян Събев Гочков
00374 Деян Тодоров Златешки
02011 Джилда Димитрова ТролеваСпасова
04674 Диан Димов Димов
02884 Диана Атанасова Цанкова
03093 Диана Георгиева Мущанова
02073 Диана Георгиева СтояноваГоранова
04848 Диана Давид Самоковлийска
02084 Диана Димитрова ПожарлиеваВезирева
00375 Диана Димитрова Христова
02109 Диана Динева Радева
01781 Диана Дончева Сербезова
04627 Диана Драгомирова Гапова
05474 Диана Иванова Дамянова
01771 Диана Илиева Диканска
01350 Диана Красимирова Калоянова

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

БРОЙ 11
Обхват на
ограничението

00262 Димитричка Христова Ганчева- община
Панова
Дулово
04859 Д и м и т ри я Зд ра вкова Вар джиева
00200 Димитър Ангелов Драгнев
00896 Димитър Ангелов Златков

община
Хисар

04435 Димитър Атанасов Недевски
05138 Димитър Валентинов Смилков
01800 Димитър Василев Докев
00921 Димитър Величков Димов
02945 Димитър Венелинов Кабакчиев
01590 Димитър Георгиев Ангелов
03698 Димитър Георгиев Ахрянов
04750 Димитър Георгиев Бакалов
01604 Димитър Георгиев Гочев
01157 Димитър Георгиев Димитров
00381 Димитър Георгиев Кръстев
01410 Димитър Георгиев Младенов
01287 Димитър Георгиев Янчовичин
03847 Димитър Емилов Цветков

03524 Диана Лилова Кунчева

02050 Димитър Желязков Кръстев

01239 Диана Николова Карабаджакова

02930 Димитър Запринов Калоянов

01910 Диана Петкова Иванова

01559 Димитър Иванов Шаренков

02075 Диана Петрова Хасъмова

03802 Димитър Ивов Чехларов

02021 Диана Стефанова Койкова

01947 Димитър Илиев Костов

01002 Диана Тодорова Димитрова

01838 Димитър Илиев Петров

01516 Дианна Боголюбова Модева

01277 Димитър Йорданов Захариев община
Симитли

01214 Дилян Иванов Каменов
03576 Диляна Андреева Тасева
03683 Диляна Любенова Иванова
03539 Диляна Николова Андрова
05370 Диляна Петрова Караиванова
01794 Диляна Румянова Икономова
01949 Димитрие Милу тинов Павлович
00378 Димитрийка Крумова Христозова
01003 Димитрина Стефанова Григорова
01306 Димитринка Ангелова Шентова-Тодорова

02236 Димитър Колев Калъпов
01841 Димитър Колев Колев
04571 Димитър Костадинов Цоцомански
01992 Димитър Костов Коев
04296 Димитър Красимиров Ламбрев
01050 Димитър Кузманов Кутев
01903 Димитър Леков Маринов
02110 Димитър Любомиров Димит
ров
03682 Димитър Любомиров Механджиев
02388 Димитър Милчев Ангелов

01238 Димитринка Георгиева Коева

00386 Димитър Неделчев Динев

02374 Димитричка Русева ФилиповаБулдеева

02292 Димитър Николов Мандов

04661 Димитър Николаев Кацаров

община
Провадия

БРОЙ 11
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

03511 Димитър Панайотов Паскалев
03608 Димитър Петров Боюклиев

община
Батак

Обхват на
ограничението

02726 Добромир Стоянов Добрев
05098 Доника Стоянова Тодорова
01935 Донка Георгиева Стоянова
03838 Дончо Иванов Дончев

00821 Димитър Рангелов Димитров

03584 Доню Илиев Донев

02790 Димитър Стефанов Власарев

02255 Дора Костадинова Маринова

02172 Димитър Стефанов Стоев

00398 Дора Костова Кирилова

02609 Димитър Стойков Дачев
община
Минерални бани

00735 Димитър Стоянов Ненчев

02035 Дора Стоилова Ангелова
00807 Доротея Йорданова Христова община
Нико
лаево
03743 Дочка Павлова ВълкановаКелчева

02414 Димитър Тодоров Николов
01349 Димитър Христов Герасимов

01431 Дочо Атанасов Дочев

01278 Димитър Цанков Дилов

02503 Драгомир Людмилов Банев

03738 Димитър Цветанов Георгиев
00774 Димитър Янков Батчиев
община
Габрово

03462 Димо Илиев Димов

00869 Драгомир Николаев Стоянов община
Иваново
03505 Драгомир Пламенов Николов
04964 Драгомир Събев Йосифов
04277 Ева Вихрониева Попнеделева

02199 Димо Тодоров Абаджиев

01993 Евангелина Илиева Сиракова

01613 Димо Тодоров Стоянов

02779 Евгени Ивайлов Велев

02196 Димчо Жеков Тилев

03763 Евгени Любомиров Апостолов

04109 Димчо Недков Недев

00100 Евгени Петков Кичашки

02014 Димчо Христов Чуков

02102 Евгени Стефанов Казанджиев

02332 Динка Иванова Александрова

00120 Евгений Иванов Николов

03341 Динко Димитров Карамалаков

00736 Евгений Иванов Чобанов

03478 Динко Тодоров Митев
01005 Диньо Митев Динев

02257 Евгений Младенов Стаменов

02550 Диян Венциславов Петров

01945 Евгений Николаев Гацов

00392 Диян Любенов Николов

02204 Евгений Русев Маринов

00723 Добрил Иванов Добрев

00934 Евгения Атанасова Трупчева

00394 Добрина Иванова Димова

03458 Евгения Георгиева Димитрова

01141 Добринка Георгиева Бечева

03705 Евгения Делчева ЛещароваЦветкова

00395 Добринка Георгиева Камбурова-Рачева

02163 Евгения Димитрова ДимоваАлександрова

00775 До б ри н к а Д и м и т р ов а По лихронова-Димитрова

02418 Евгения Костадинова Филева

00754 Добринка Николова Василева

03155 Евгения Леонидова Ходкевич

05441 Добромир Асенов Тренчев

01224 Евгения Любенова Илиева

03320 Добромир Викторов Зеленченко

03437 Евгения Николова Начева

00136 Добромир Делчев Генов
01223 Добромир Добрев Бояджиев

Име, презиме, фамилия

03848 Донка Георгиева Маркова

04946 Дими т ър Пламенов Ба х чеванов

02141 Димка Иванова Пенчева

Рег.
№

С Т Р. 1 5 9   

01006 Добромир Нейков Нейков

00070 Димитър Петров Стефанов

03232 Димитър Стойчев Стоев

ВЕСТНИК

общини
Алфатар и
Вълчи дол

01377 Евдокия Константинова Кинова-Йотова
01772 Евелина Стоими рова М ладенова

община
Стралджа

С Т Р.
Рег.
№

160

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

03321 Евелина Стоянова Кирязова

03027 Ели Димитрова Крайчева

03240 Евелина Христова Малешевска-Тодорова

05111 Ели Стефанова Бенкова

01471 Едвард Филипов Христов
00954 Екатерина Боянова Баханова- община
Лазарова
Кочериново
02504 Екатерина Иванова Начевска
01007 Екатерина Николаева Стоева
01072 Екатерина Трендафилова Ди- община
митрова
Медковец

БРОЙ 11
Обхват на
ограничението

01994 Елиана Танчева ТанчеваКовачева
05300 Елина Георгиева Хаджиева
05174 Елина Пламенова Малинова
03102 Елисавета Ангелова Стоева
01316 Елисавета Георгиева Георгиева
01475 Елисавета Георгиева Палазова

03630 Екатерина Яворова Рогожинова

02276 Елисавета Димитрова Мети- общини
шева
Мадан и
Баните

02258 Елвина Евгениева ТерзиеваНиколова

01187 Елисавета Димитрова Попова
00140 Елисавета Райнова Вакавл иева

00883 Елга Милева Бонева

04775 Елица Андонова Маринополска

01762 Елена Александрова Белокапова-Маринова

03058 Елица Божидарова Панайотова

05133 Елена Ангелова Андреева
03340 Елена Асенова Карлиева

05350 Елица Георгиева АндрееваМихайлова

05312 Елена Валериева Владинова

02805 Елица Маринова Иванова

01789 Елена Веселинова Вунчева

05037 Елица Младенова Сотирова

03785 Елена Георгиева Стършанова

05494 Елица Руменова Томова

01180 Елена Георгиева ЗлатановаСъбева

04625 Елия Иванова Стефанова

00713 Елена Георгиева Калева

01875 Елка Маринова Койчева

00407 Елка Велинова Пенева

02650 Елена Данова Петринска
04656 Елена Димитрова Аличкова

01337 Ема Благоева Футекова

01933 Елена Димова Кондева

04573 Еми Стефанова Димитрова

01959 Елена Иванова Иванова

01009 Емил Ангелов Василев

02174 Елена Иванова Каменова

03384 Емил Бориславов Борисов

04724 Елена Иванова ПетковаДимова

00714 Емил Викторов Джамджиев
01661 Емил Георгиев Андреев

02315 Елена Иванова Петрова
02228 Елена Иванова УчорджиеваКараколева
02717 Елена Иванова ХристоваПакт иавал
03438 Елена Иванова Ценова
01645 Елена Илиева Абаджиева
03342 Елена Павлова Пекова
01805 Елена Павлова Терзиева
04758 Елена Росенова Стоева
01058 Елена Христова Апостолова
01803 Елена Христова Пищалова
02010 Еленка Пенчева Колева
00404 Елеонора Иванова ТосковаСавова

02480 Емил Георгиев Леков
00408 Емил Георгиев Сардарев
02283 Емил Жечев Жечев
02153 Емил Иванов Чепишев
01896 Емил Йорданов Димитров
02445 Емил Момчилов Йорданов
04354 Емил Недков Башев
02092 Емил Петров Пелитев
00955 Емил Руменов Дечев
02888 Емил Светозаров Стоянов
04346 Емил Славянов Бурулянов

община
Самуил

община
Бойница,
Брусарци
и Белоградчик

БРОЙ 11
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

00410 Емил Стефанов Драганов

Рег.
№

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

03533 Живко Стилиянов Железов
община
Лозница

02618 Жоржета Рафаилова ВасилеваСребрекова

02434 Емил Трайчов Христов

01191 Жулиета Гендова Фандъкова

04502 Емил Филипов Филипов

01241 Зарина Николова МархолеваКеранова

00895 Емилия Георгиева Кокова

01706 Зарко Динков Узунов

01205 Емилия Димитрова Пенева
01226 Емилия Добрева Ганева-Ни- общини
колова
Крушари
и Тервел

03506 Захари Цветков Димитров
04223 Звезделина Валентинова Владимирова

03641 Емилия Иванова Рашева

02189 Здравка Ганева Щилиянова

03322 Емилия Йорданова Попова

01899 Здравка Константинова Шех
това

00205 Емилия Кирилова Божкова

02398 Здравка Петрова Шапкарева

02506 Емилия Кирилова Коларова
01539 Емилия Кузова Русева

С Т Р. 1 6 1   

00724 Живко Петров Чапкънов

03002 Емил Стоянов Дюлгеров
00244 Емил Тотев Проданов

ВЕСТНИК

община
Елхово

00412 Емилия Минчева Агайн
00938 Емилия Харалампиева ВулеваВълканова

03405 Зд равка Сам у и лова Костадинова
02918 Здравка Събева Нейчева
01291 Здравко Александров Попов
02808 Здравко Венцеславов Кузманов

01868 Емилия Христова ХристоваЦонева

01433 Здравко Димитров Димитров

02655 Емилияна Янчева Стойчева

02659 Здравко Петров Младенов

03779 Емин Рангелов

00922 Здравко Савов Дилинчев

04976 Емин Юсеинов Кумбаров

02034 Здравко Симеонов Здравков

02916 Жаклин Тошева Митова

04234 Здравко Ясенов Николов

01445 Жана Димитрова Джугаланова

04235 Златан Атанасов Атанасов

02781 Жана Стоилова Стоилова

04401 Златан Николаев Златев

00828 Жана Стоянова Стойчева

00755 Златина Димитрова Тодорова

01693 Жанета Тодорова ГрънчеваКолева

01082 Златина Нейчева Йорданова

00871 Жасмина Докинова АнгеловаКовачева

03660 Златина Стоянова Дукова

02194 Жеко Тилев Петров
05100 Желез Георгиев Георгиев

01156 Здравко Лефтеров Лефтеров

община
Бяла

01748 Златка Димитрова Георгиева
01827 Златко Борисов Конов

01724 Желчо Димитров Димитров

03147 Зорница Любомирова Маринова

01542 Жени Димитрова Бъчварова община
Карнобат

03158 Зорница Петкова Ставрова

04709 Жени Христова Сотирова

01813 Зорница Силвиева Стамболиева

03463 Женина Милушева Христова

02298 Зоя Стойкова Колева

01295 Женя Стефанова Русева

04981 Зоя Стоянова Халачева

03642 Жечка Великова Илиева

05363 Ива Веселинова Смилкова

01996 Жечо Петров Жечев

01982 Ива Вичева Алтънова

04881 Живка Димитрова МитеваМиланова

04785 Ива Евтимова Янева

03659 Живко Василев Трайков

02093 Ива Методиева Несторова

01611 Живко Митев Велев

04531 Ива Тихомирова Стоянова

община
Гурково

С Т Р.
Рег.
№

162

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

02629 Ивайло Борисов Владимиров

01997 Иван Илиев Папазов

05260 Ивайло Валентинов Пенев

03308 Иван Илиев Халев

01786 Ивайло Василев Мишев

01810 Иван Колев Атанасов

00429 Ивайло Веселинов Стратев

01137 Иван Колев Райков

04484 Ивайло Димитров Нинов

03334 Иван Костадинов Амов

03663 Ивайло Досев Симеонов

00208 Иван Костадинов Василев

02570 Ивайло Иванов Капарашев

02630 Иван Костадинов Костадинов

03406 Ивайло Иванов Кастрев

01512 Иван Костадинов Стойчев

04287 Ивайло Николаев Томов

01143 Иван Ленков Кръстев

03362 Ивайло Николаев Цветанов

05360 Иван Лъчезаров Гостев

03725 Ивайло Радков Петров

01322 Иван Маргаритов Бакалов

02260 Ивайло Светославов Захариев

00433 Иван Милков Бечев

01340 Ивайло Славчев Иванов

01851 Иван Милков Димов

02355 Ивайло Тодоров Найденов

01725 Иван Милков Маринов

02656 Ивайло Тодоров Петков

02395 Иван Мирчев Райнов

01142 Ивайло Христов Георгиев

00434 Иван Михайлов Проев

02832 Иван Аврамов Аврамов
03435 Иван Александров Иванов

община
Смядово

00091 Иван Ненов Чолаков
00123 Иван Николов Иванов

03568 Иван Алексеев Новаков

02132 Иван Николов Узунов

02813 Иван Ангелов Ангелов

02381 Иван Николов Никифоров

02382 Иван Антониев Тонев

01234 Иван Петков Тончев

01864 Иван Асенов Атанасов

00049 Иван Петров Калпачки

03540 Иван Асенов Николов

04412 Иван Петров Киряков

03786 Иван Аспарухов Щерев

00436 Иван Петров Пенев

02740 Иван Атанасов Атанасов

00437 Иван Петров Станишев

01317 Иван Атанасов Тюлеков

00438 Иван Първанов Иванов

01218 Иван Бобев Бобев

04906 Иван Руменов Пенев

04901 Иван Борисов Ковачев

00390 Иван Русков Лапатов

05496 Иван Валентинов Дачев

03381 Иван Сашев Кючуков

00430 Иван Велчев Велчев

01565 Иван Славов Ефремов

02619 Иван Веселинов Драгошински

03427 Иван Славчев Захаринов

02971 Иван Владимиров Царчински

02879 Иван Стоев Тодоров

01656 Иван Ганчев Иванов

01960 Иван Стойков Моев

02469 Иван Георгиев Кошеров

03752 Иван Стойчев Димов

03200 Иван Георгиев Нинов

05068 Иван Стоянов Кунчев

03373 Иван Димитров Арнаудов

04638 Иван Танков Серафимов

04937 Иван Димитров Динев

00440 Иван Тодоров Иванов

02156 Иван Димитров Иванов

05076 Иван Тодоров Тодоров

01083 Иван Димитров Мисирджиев община
Попово

03747 Иван Трендафилов Маринов

02235 Иван Димчев Димчев

03746 Иван Христов Рогозански

00431 Иван Евгени Данов

01856 Иван Цочев Попски

04831 Иван Енчев Енев

03714 Иван Чудомиров Делчев

00122 Иван Илиев Иванов

04948 Иванка Иванова Велчева

02863 Иван Христов Недялков

БРОЙ 11
Обхват на
ограничението

община
Мъглиж

БРОЙ 11
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

00923 Иванка Иванова Делова

02509 Илина Любенова Найденова

02549 Иванка Йорданова КараджоваГочева

01940 Илинда Илиева Симеонова

02195 Иванка Йорданова Янева

02142 Илия Петков Еврев

02944 Иванна Йончева Захова

02510 Илия Цветков Илиев

00137 Ивелин Емилов Недялков

03073 Илия Цветков Цветков

01638 Ивелин Иванов Ненов

00124 Илиян Димитров Илиев

03824 Ивелин Маринов Иванов

04896 Илиян Емилов Цветански

00443 Ивелина Ангелова Дикльовска

05036 Илиян Любомиров Ракладжиев

04466 Ивелина Богданова Ангелова

00447 Илиян Павлов Николов

04195 Ивелина Петрова Ангелова

00988 Илиян Петров Лафазански

04552 Ивета Александрова Попова

04485 Илиян Станиславов Янев

01570 Ивилина Парушева Зафирова

00974 Илиян Тодоров Владимиров

03588 Иво Александров Джойков

01497 Илияна Валентинова Кърлова

01675 Иво Асенов Тренчев

01201 Илияна Владимирова Левкова

02419 Иво Атанасов Иванов

02426 Илияна Георгиева Йорданова

03814 Иво Божидаров Скоклев

04865 Илияна Красимирова Тодорова

05048 Иво Георгиев Мечанов

00833 Илка Аспарухова Динкова

01424 Иво Димитров Баров

01937 Илка Иванова Дишлиева

03643 Иво Димитров Калинков

02683 Илко Великов Петков

03664 Иво Димитров Младенов

00210 Илко Николов Николов

02789 Иво Димитров Пантелеев
01652 Иво Йорданов Терзийски

00449 Илонка Илчова ВаклеваБожилова

04731 Иво Кирилов Манов

04608 Илхан Мехмед Адем

00164 Иво Петров Петров

05165 Илхан Мюмюн Алиджик

00832 Иво Рангелов Николов

02393 Илчо Данаилов Дочев

03386 Иво Тодоров Цонков

02631 Илчо Николов Портарски

00444 Иво Тотев Тотев

05163 Ина Антонова Шекерова

03247 Иво Цветанов Славов

04486 Ина Вълчева Семерджиева

01818 Иглика Георгиева Георгиева

04222 Ина Константинова Ковачева

03121 Иглика Лъчезарова Забунова

02279 Ина Олегова Ангелова

01375 Иглика Пелова Белякова

04524 Ина Петрова Червеняшка

04236 Игор Романов Христов

00450 Инка Сергиева Аврамова

01136 Игор Янков Янкулов

04741 Инна Владимирова Попилиева

02242 Изабела Иванова ВелеваПанева

02670 Йоана Иванова Петкова

02316 Илиан Георгиев Илиев

04973 Йоана Христова Димитрова

04885 Илиан Кирилов Хаджиин

03620 Йоанна Радиянова Митова

00448 Илиан Петков Богданов
01573 Илиан Петков Петков

01618 Йовка Стефанова ТодороваЦветанова

05310 Илиана Николова Николова

00454 Йонка Маринова Стефанова

02741 Илиана Симеонова Симеонова

02166 Йордан Василев Радев

02742 Илиана Христакиева Игнатиева

00113 Йордан Георгиев Лютибродски

05219 Илина Димитрова Стоянова

03807 Йордан Ивов Терзийски

00738 Илия Иванов Бумбалов

05115 Йоана Радославова Димитрова

03171 Йордан Иванов Демирев

С Т Р. 1 6 3   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№
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ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

01264 Йордан Костадинов Христов

02677 Искра Николаева Николаева

01544 Йордан Минчев Стоянов

01674 Искра Николова Петрова

00458 Йордан Стефанов Стефанов

03205 Искра Славейкова ДжаховаКадинова

03022 Йордан Стоянов Данев
03764 Йордан Тодоров Улянов
01651 Йордан Христов Нурков
03451 Йордан Чавдаров Ликов
05032 Йордана Георгиева МиневаИванова

02957 Искрен Василев Галев
02632 Истелианна Нешо Атанасова
02897 Калин Борисов Генов
01822 Калин Иванов Василев
00463 Калин Иванов Диков

02446 Йорданка Иванова Неофитова

03622 Калин Ленков Зарков

00739 Йорданка Иванова Терзиева

00464 Калин Николов Костурски

03044 Йорданка Петрова Гонидис

02165 Калин Павлов Тихолов

00461 Йорданка Христова Воденичарова-Пенева

03589 Калин Петров Аралов

01712 Ира Атанасова Кънева-Христозова
00790 Ирена Антонова Хаджийска
02870 Ирена Богомилова Белчева
02157 Ирена Василева Асенова
00859 Ирена Владимирова ХристоваДончева
03736 Ирена Георгиева Бакалова
03074 Ирена Илиева Мирчева
03311 Ирена Николаева Спиридонова
01432 Ирина Анатолиевна Сладкова
02901 Ирина Бойкова Димитрова
02483 Ирина Борисова Цветкова
04806 Ирина Владимирова Лалева
04602 Ирина Владимирова Рачева
00757 Ирина Георгиева Попкармезова
03220 Ирина Димчева Тамбукова
01843 Ирина Добрева Николова
01816 Ирина Иванова Русева
01420 Ирина Кирякова Крушкова
03753 Ирина Костадинова Дакова
00112 Ирина Костадинова Костова община
Борован
02974 Ирина Любенова Стойчева
01878 Ирина Скъпидарова АлексиеваГинчева
03793 Ирина Стоянова Ризова
03017 Искра Валентинова Тонева
02895 Искра Ганчева Добрева
02639 Искра Димитрова Драмова

Обхват на
ограничението

01775 Искра Стоянова Накова

02175 Йорданка Иванова Кандулкова

05403 Йори Сталева Атанасова

БРОЙ 11

02607 Калин Стефанов Иванов
05082 Калина Александрова Александрова
01588 К а лина Васи лева А лександрова
01749 К а л и н а Д и м и т р ов а Ме рудийска
05241 Калина Иванова Кусева
02774 Калина Петкова Ерска
02676 Калина Тодорова Павлова
04802 Калоян Георгиев Матеев
04710 Калоян Илиев Николов
03488 Калоян Йорданов Калчев
03873 Калоян Красимиров Еревинов
03075 Калоян Марков Колев
02953 Камелия Николаева КънчеваГеоргиева
05348 Камелия Петкова Методиева
01711 Камелия Петрова Пешунова
00466 Камен Ганчев Ганчев
01555 Камен Дочев Шипков
04781 Камен Евгениев Кръстев
01729 Камен Здравков Жейнов

община
Каварна

02376 Камен Николов Попов
01547 Камен Тодоров Костадинов
02112 Камен Цветанов Маринов
00468 Камена Григорова Казакова
01911 Камена Милчева Димитрова община
Бойчиновци
04894 Каньо Тодоров Анастасов
00758 Карамфилка Стойчева Атанасова

БРОЙ 11
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

04442 Катерина Валериева Чолакова

03115 Костадин Димитров Чотов

04931 Катерина Георгиева Христова

01476 Костадин Иванов Палазов

04673 Катерина Красимирова Димова

00050 Костадин Иванов Сандев

05094 Катерина Николова Гондова
02564 Катя А врамова СимеоноваГошева

04281 Костадин Славчев Попов
01545 Костадин Христов Христов
01033 Косто Петров Костов

02664 К ат я Дел чева Ма д ж ар оваШамлиева

00479 Красен Андреев Андреев
04940 Красен Йорданов Христов

00469 Катя Любомирова Ангелова

00480 Красимир Анастасов Язов

02065 Катя Николова Ангелова

04418 Красимир Боянов Бузов

01829 Кирил Ангелов Мавров

03729 Красимир Ванев Кръстев

02149 Кирил Бориславов Арнаудов

01013 Красимир Вътев Добрев

02293 Кирил Георгиев Андонов

01084 Красимир Генов Стефанов

01962 Кирил Георгиев Коцев
02222 Кирил Димитров Стоянов
02811 Кирил Каменов Бойков
00057 Кирил Косев Кирилов
00989 Кирил Николов Събчев
01398 Кирилка Пейчева Цветанова
02744 Климент Радев Мечкуев
03059 Климентин Чернев Ганчев
00212 Константин Атанасов Атанасов
00040 Константин Видинов Христов общини
Белица и
Струмяни
02962 Константин Димитров Божков
04191 Константин Енчев Димов
00473 Константин Иванов Антонов
02206 Константин Кирилов Антонов
02278 Константин Недков Пеев
02191 Константин Николов Николов
01963 Константин Петков Колев
02403 Константин Рачев Косев
04957 Константин Симеонов Славов

Обхват на
ограничението

00948 Костадин Първанов Йоцов

02512 Катя Боянова Скопакова

01514 Кирил Георгиев Куцков

С Т Р. 1 6 5   

община
Нови
пазар

00481 Красимир Георгиев Генков
01527 Красимир Георгиев Пампоров
00860 Красимир Георгиев Попов
01696 Красимир Георгиев Ралчев
01412 Красимир Господинов Джеджев
01600 Красимир Димитров Димитров
03678 Красимир Душков Романов
00483 Красимир Йорданов Попов
02713 Красимир Кирилов Петров
03062 Красимир Кънчев Крайчев
01568 Красимир Методиев Кирилов община
Камено
04356 Красимир Недков Петков
01915 Красимир Николов Георгиев
02190 Красимир Николов Николчев
03512 Красимир Тихомиров Лаковски
03526 Красимир Тошков Тодоров
02335 Красимира А нгелова Серафимова

05096 Константин Стоянов Жечев

01296 К р а с и м и р а В л а д и м и р о в а
Оташлийска

01567 Константин Страхилов Коцев

02392 Красимира Георгиева Славева

04922 Константин Тихомиров Брънеков

00484 Красимира Господинова Кралева

00861 Константин Христов Гулишев

00485 Красимира Иванова Попова

05155 Конс та н т и на Бла г овес т ова
Пехливанова

01833 К раси м и ра Конс т а н т и нова община
Жекова
Пловдив

05318 Коста Стоянов Кратунов
02917 Костадин Александров Лабов
04786 Костадин Ангелов Маргаритов

00944 Красимира Лука Джартазанова
01073 Красимира Манева КараматеваПетрова

С Т Р.
Рег.
№

166

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

00487 Красимира Пенчева ВасилеваМладенова

00990 Лиляна Димитрова ЯнакиеваВелева

01577 Красимира Тодорова Петрова

02956 Лиляна Донева Ненова

02070 Красимира Христова Костова

03628 Лиляна Иванова Тонева

04677 Кремена Георгиева Пеева

03337 Лора Иванова Тотева

01332 Кремена Йорданова Цонева
04635 Кристиан Николаев Яричков
02557 Кристиан Симеонов Саралиев община
Бяла

02588 Лорита Димитрова Панова

01173 Кристина Александрова Канинова

01643 Лъчезар Василев Лалев

02143 Кристиян Григоров Миленов
01710 Кристиян Кръстев Маркулев
03367 Крум Викторов Сергеев
02482 Кръстин Стефанов Запрянов
03613 Кунчо Стойчев Цилков
02606 Лада Борисова КамилароваСтойчева
03103 Лазар Банчев Банчев
04652 Лазар Иванов Чохаджиев
01094 Лазар Тодоров Ковачев
00214 Лалка Атанасова Юмерска
00491 Лалка Рангелова Минкова
02427 Лариса Владиленовна Иванова
02800 Лена Ангелова СтаниславоваПеткова
01396 Лена Драгомирова Чорбаджиева-Ганчева

02391 Лъчезар Василев Владимиров
02776 Лъчезар Георгиев Сагрев
00495 Лъчезар Петров Григоров
04443 Лъчезар Стефанов Данаилов
01485 Лъчезар Тодоров Митовски
02975 Люба Александрова Добрева
00101 Люба Атанасова Еленкова
03652 Люба Руенова Кирева
01318 Люба Русева Сийрекова
01506 Любен Божидаров Петров
01395 Любен Стоянов Болгуров
00991 Любимка Борисова Бурова
00167 Л юбк а И л иева ВърбеноваСтефанова
03676 Любка Илиева Ситронова
00500 Люблена Иванова Пунчева
01791 Любомир Антониев Величков
00501 Любомир Асенов Горчев
02317 Любомир Асенов Петров
00502 Любомир Асенов Семерджиев

02450 Леонид Лвович Покрасс

05091 Любомир Василев Темелакиев

02430 Лиана Симеонова Саралиева

01315 Любомир Веселинов Бодуров

03780 Лидия Георгиева Полухина

01916 Любомир Дамянов Любенов

00215 Л и д и я М и н чева К р ъ с т еваШилева

01999 Любомир Димитров Вангелов

00792 Лидия Стоянова Лазарова

01290 Любомир Димитров Огорелков

03186 Лили Ангелова Бояджиева

02838 Любомир Иванов Дончев

01372 Лилия Лазарова Кадийска

01655 Любомир Иванов Стоянов

02262 Лили я Пет рова ДрагановаНегованска

02788 Любомир Йорданов Миленков

04539 Лилия Пламенова Лозева
01493 Лилия Тодорова Петкова

община
Трявна

00873 Лорен Илиев Милев
01490 Луиза Георгиева Тодорова

04402 Кристина Лъчезарова Петкова

Обхват на
ограничението

05230 Лора Николаева Николова

02787 Кристиана Атанасова Николова

03636 Кристина Емилова Крумова

БРОЙ 11

00503 Любомир Димитров Керанов

02113 Любомир Огнянов Станиславов
01188 Любомир Стоянов Попов

02158 Лило Йончев Попов

00968 Любомир Тодоров Пеловски

02135 Лиляна Тотева Велчева

00424 Любомира Василева Ненчева

05167 Лиляна Боянова Граматикова

01505 Любомира Веселинова Велчева

община
Котел

БРОЙ 11
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

01273 Людмил Иванов Дишлиев

00114 Маргарита Ангелова Цолова

00840 Людмил Иванов Киров

02511 Маргарита Викторова Стоянова-Цакова

02044 Л юд м и ла Ас енова С а воваГеоргиева
00071 Людмила Атанасова Попова
00508 Людмила Видинова Коева
01052 Людмила Иванова СердароваМанова
01086 Людмила Кирилова Сивова
02978 Людмила Константинова Кинова-Мравова

04430 Маргарита Димитрова Шакина
03543 Маргарита Запрянова Шейтанова
05301 Маргарита Иванова Динчева
01489 Маргарита Илиева Илиева
01435 Маргарита Латева Маргаритова
03733 Маргарита Методиева Станева

01304 Людмила Мирчева МарковаПанчева

01397 Маргарита Николаева Чав
дарова

01758 Людмила Недялкова Несторова

02114 Маргарита Павлова ДиневаДенева

00794 Людмила Них тенова Пана
йотова

01518 Маргарита Петрова ШошеваЖивкова

01553 Людмила Петрова Лимонова

00745 Маргарита Савова Попова

03542 Людмила Петьова Пенчева

01325 Маргарита Статева Севова

00217 Людмила Стаматова Петкова

03077 Маргарита Стоичкова Сарафова

00058 Людмила Тончева К ьосеваНиколова
02548 Люл яна Маринова ЧоневаГайдарова
00889 Люция Тодорова ДековаНиколова
01448 Магда Дойчева Дойчева
02543 Магдалена Александрова Делистоянова
01761 Магдалена Бориславова Пейчева-Токова
04835 Магдалена Иванова Славова
00515 Магдалена Николаева Бош
накова
03408 Магдалина Полинова Ръжева
04554 Максим Бассам Мокдад
01797 Максим Тодоров Марков

01114 Маргарита Христова Бъчварова-Парушева
01470 Маргарита Христова Христова
02000 Мариана Атанасова Панчева
03515 Мариана Атанасова Сърбова
01845 Мариана Владимирова Рангелова-Пенкова
01938 Мариана Димитрова Павлова
02178 Мариана Дионисиева Цветкова
00862 Мариана Кирилова ИсусоваКучева
01857 Мариана Кръстева Добрева
01975 Мариана Кръстева Кехайова
00906 Мариана Христова ВампороваЛазарова

00039 Малин Костадинов Малинов

00979 Мариана Христосова А лек
сиева

02849 Малин Стоянов Маринов

03649 Мариел Васков Спасов

02697 Малина Миленкова Дончева

01014 Мариела Георгиева Андреевска

02176 Малина Петрова Антова

03721 Мариела Иванова Иванова

02591 Мано Николов Лазаров

01227 Мариета Иванова Бояджиева

01463 Манол Николов Ганчев

01262 Мариета Стефанова ГригороваНенова

03028 Мануел Димитров Манолов
03258 Мануел Мануелов Манолов
02284 Мануел Харутюн Мануелян
05291 Мануела Тодорова Белова
01123 Маргарита Александрова Козовска

02100 Мариета Стоянова Браделева
05052 Марин Василев Найденов
01269 Марин Великов Сотиров
01053 Марин Димитров Колев
05007 Марин Димитров Моллов

С Т Р. 1 6 7   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№

168

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

03719 Марин Иванов Велчев

Рег.
№

Име, презиме, фамилия

БРОЙ 11
Обхват на
ограничението

01825 Мария Найденова ВасилеваДименчева

03692 Марин Красимиров Моновски
01134 Марин Пасков Бакалов
04555 Марина Валериева Ташева

ВЕСТНИК

община
Хайредин

02115 Марина Игнатова Николова

03284 Мария Недялкова СребреваАлександрова
02179 Мария Нешева Нешева
04493 Мария Николаева Боцева

04294 Марина Тошкова Маринова

02336 Мария Николова Давчева

04637 Марина Христова КенароваАндреева

01498 Мария Николова Петрова
01124 Мария Николова Попова

01403 Маринела Борисова Чолева

03829 Мария Огнянова Велкова

03817 Маринела Иванова Георгиева

04536 Мария Петкова Цветкова

05487 Марио Атанасов Ангелов

02440 Мария Петрова Георгиева

02592 Марио Христов Тодоров

00529 Мария Петрова Попмаркова

01606 Мария Александрова Хаджипетрова

00052 Мария Петрова Сакелариева- община
Манова
Гърмен

00925 Мария Анастасова Стоева

04336 Мария Радкова Стойчева

00169 Мария Ангелова НеноваТрифонова

община
Долна
Митрополия

02990 Мария Стефанова Цекова
02116 Мария Стоянова Баева
01554 Мария Стоянова Филипова

03513 Мария Антонова Георгиева

02939 Мария Събчева Томасен

05352 Мария Байкова Байкова

01186 Мари я Христова БорисоваЗлатева

03708 Мария Борисова Даскалова
00812 Мария Вълкова Шишманова

04704 Мария Христова ИлчеваИванова

03544 Мария Генова ПетковаХрист ова

01242 Мария Христова Нанева

02095 Мария Гошова ДжамбоваЖекова
02361 Мария Димитрова Илиева
01743 Мария Димитрова ХристосковаХараламбова

01742 Мария Христова ЧапкъноваЛюнчева
05156 Мариян Рангелов Денев
01251 Марияна Гавраилова Бонева
01751 Марияна Иванова Йорданова

00773 Мария Друмева Николова

02063 Марияна Костова Тодорова

01700 Мария Елжбиета НаймовичИкономов

02386 Марта Василева Попдимитрова

00126 Мария Живкова Хлебарова

04578 Мартин Богомилов Боев

01446 Мария Иванова Божанова

03800 Мартин Георгиев Койнов

00894 Мария Иванова Каразлатева

03825 Мартин Димитров Тенев

02396 Мария Игнатова Колева

04533 Мартин Йорданов Димитров

02265 Мария Колева Василева

02224 Мартин Недков Недков

00256 Мария Костадинова Стефанова

03182 Мартин Петров Георгиев

01035 Мария Коцева Карамфилова

05482 Мартин Руменов Шекеров

01016 Мария Куманова Игнатова

00532 Мартин Светославов Кюранов

01190 Мария Лальова ЕнчевскаПетрова

03063 Мартин Стефанов Обрешков

01181 Мария Луканова Атанасова
01112 Мария Любомирова ИскроваПопиванова
00219 Мария Михайлова Стоянова

00220 Марта Любомирова Теодосиева

02541 Мартин Христов Христов
05340 Мартина Василева ПетроваЙоцова
01702 Маруся Великова БобеваВлахова

БРОЙ 11
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

01199 Маруся Цанкова Манова

02117 Милена Кръстева Колева

01635 Матей Антонов Савов

02337 Милена Михайлова Косева

03831 Мая Емилова Костова -Узунова

03644 Милена Николаева Сабрутева

04425 Мая Емилова Моллова

02561 Милена Николова Танева

01501 Мая Иванова Боева

02922 Милена Петкова Паунова

01203 Мая Илиева Байчева-Коцева

02595 Милена Сивова Колева-Станимирова

00257 Мая Маринова Атанасова

община
Вятово

05182 Мая Михайлова НикифороваНесторова

01668 Милена Стефчова Каменова
02942 Милена Христова Коджейкова

02264 Мая Тодорова Масларова

01486 Милена Христова Крачанова

01370 Мая Христова Берова

01593 Ми ленка И л иева ПенковаРадонова

01912 Методи Иванов Методиев

02429 Милиана Панайотова Ценовска

01341 Методи Иванов Николов

00538 Милка Атанасова Белотелева

03720 Миглена Йорданова Методиева-Костадинова

01890 Милка Петрова Каблешкова
02868 Милка Славова Стаматова

02985 Миглена Василева Набоко

03456 Милка Христева Чоролеева

01253 Миглена Кръстева Петрова

01871 Милко Иванов Митков

03260 Миглена Събева Каварджиева

02596 Милко Петков Колчевски

02594 Мила Георгиева Алексиева

03135 Милчо Иванов Рачев

02302 Мила Иванова Никифорова
02684 Мила Крумова Лазаркова

00797 Милен Димитров Русенов
04884 Милен Желязков Арнаудов
02061 Милен Игнатов Стефанов
04706 Милен Климентов Мечкуев
01095 Милен Лалев Мънков
00891 Милен Николов Узунов
04756 Милен Тодоров Станев
00975 Милен Трифонов Маринов
00535 Милен Христов Крепчев
03296 Ми лена Георг иева Фет ва джиева
02514 Милена Гергинова ГергиноваТанева

Обхват на
ограничението

05073 Милена Стефанова Оташлийска-Чанева

02295 Мая Тимиова Цанкова

02054 Милан Стоянов Димитров

С Т Р. 1 6 9   

община
Дългопол

00151 Мими Димитрова МанчеваГерасимова
01727 Минка Костова Пойдовска
02961 Минко Йорданов Маринов
00540 Минчо Нетов Ненчев
01303 Мира Данаилова Симова
00266 Мира Христова Габрашкова
02380 Миролюб Леонидов Петрински
02200 Мирослав Алексиев Бойчев
01673 Мирослав Борисов Соколов
05379 Мирослав Ванев Желязков
02351 Мирослав Георгиев Атанасов
02428 Мирослав Делчев Сталев
01522 Мирослав Димитров Иванов
03078 Мирослав Жеков Терзиев
04645 Мирослав Иванов Виткинов

02318 Милена Димитрова НановаМихайлова

02432 Мирослав Кирилов Христов

03228 Милена Димитрова Филчева

05134 Мирослава Миткова Иванова

04609 Милена Живкова Златева

01368 Мирослава Христова Тотева

02899 Милена Иванова Батова

03142 Миряна Росенова Кръстева

04494 Ми лена И лий чева ТашеваПетрова

02571 Миряна Стоилова ЙордановаПетрова

01207 Милена Константинова Борисова

00103 Митко Иванов Славчев

03250 Мирослав Петков Минков

община
Димово

С Т Р.
Рег.
№

170

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

00170 Митко Киранов Дончев

03329 Нарцис Петрова Парашикова

00928 Митко Тодоров Шекеров

00843 Наска Кръстева БоюндруковаЛюцканова

04990 Михаела Петрова Шумналиева

00547 Настя Николова РадеваЦонкова

02127 Михаил Антонов Михайлов
01579 Михаил Владимиров Михайлов

00171 Наталия Димитрова КалчеваПеткова

04592 Михаил Емилов Гагов

00074 Наталия Йорданова Люцканова

00542 Михаил Жеков Стоянов
00543 Михаил Иванов Стойчев

05481 Наталия Стоева Никова

01167 Михаил Николов Михайлов

01698 Наташа Димитрова Петрова

02883 Михаил Петков Праматаров
00221 Михаил Петров Богданов

община
Кричим

05185 Невена Алексеева Трифонова
04711 Невена Иванова Димитрова

01061 Михаил Цветанов Радулов

04393 Невина Желязкова Меракова

04286 Михаил Юриевич Узунов

00863 Невяна Илиева Иванчева

03614 Михейра Амин ХусеинИванова

01889 Невяна Любомирова Йонова
03808 Недко Стефанов Недев

00959 Младен Василев Велев

05321 Недко Стоянов Георгиев

01642 Младен Жеков Кърпачев

00963 Недялка Несторова Иванова

04256 Младен Жечков Янкулов

02180 Недялко Иванов Бончев

03751 Младен Иванов Иванов

03011 Нела Василева Бочукова

02185 Младен Иванов Младенов

02598 Нела Здравкова Симеонова

01649 Младен Кирилов Лисичев
01866 Момчил Ангелов Стоянов

община
Луковит

05345 Нели Георгиева Домусчиева
03693 Нели Иванова Бакалова

03369 Момчил Владимиров Петров

01358 Нели Иванова Тангърова

02921 Момчил Димитров Димов

02101 Нели Иванова ЦветановаСимеонова

01746 Момчил Цветанов Стоилков
04708 Моника Георгиева Иванова
04688 Моника Грозданова Михайлова
01279 Мориц Леон Маджар
04850 Мюмюн Вели Сюлейман
04529 Надежда Георгиева Нешкова
02159 Надежда Георгиева ФутековаХристова

01726 Нели Теоклиева Бояджиева
01254 Нелка Петрова Кирякова
01905 Нелсон Асенов Петров
03079 Никола Александров Цонков
00926 Никола Благоев Михалевски
01329 Никола Василев Колев
04260 Никола Георгиев Георгиев

01584 Надежда Димитрова Георгиева

05485 Никола Георгиев Димов

02358 Надежда Костова Пампорова

02023 Никола Георгиев Ликоманов

05309 Надежда Николова Делчева

01037 Никола Димитров Балджиев

00546 Надежда Пенчева Таринска

03119 Никола Димитров Миронски

02225 Надежда Цонева Ганчева

04823 Никола Иванов Кирин

00223 Надка Христова Георгиева

02320 Никола Маринов Николов

02118 Надя Борисова Паунова

03039 Никола Петров Николов

03710 Надя Иванова Гешкова

02865 Никола Стойчев Георгиев

02997 Надя Красимирова Сигридова

03493 Никола Теодоров Здравков

00073 Надя Стаматова Стаматова

04465 Никола Христов Дюлгеров

02468 Надя Стефанова Грудева

03346 Николай Андонов Хаджимарински

04392 Найдена Владимирова Тодорова-Крушкова

02843 Николай Асенов Давидков

БРОЙ 11
Обхват на
ограничението

БРОЙ 11
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

01017 Николай Василев Вътев

01631 Николай Стефанов Георгиев

02954 Николай Василев Радков

01062 Николай Стефанов Рижиков

01728 Николай Веселинов Куцаров

00095 Николай Стефанов Стоянов

04217 Николай Владимиров Арсенов

02037 Николай Стефанов Цанков

00554 Николай Георгиев Маслинков

01166 Николай Стойчев Николов

01260 Николай Димитров Василев

05349 Николай Стоянов Петков

02438 Николай Димитров Даскалов

03138 Николай Тодоров Христов

01031 Николай Дончев Чолашки

00799 Николай Тодоров Цонковски

02927 Николай Живков Желев

04427 Николай Тодоров Чаталбашев

02665 Николай Живков Тодоров

01657 Николай Тонев Ситев

01217 Николай Иванов Няголов

04240 Николай Филипов Николов

03030 Николай Иванов Орешков

00927 Николай Христов Бечев

03269 Николай Иванов Симеонов

община
Върбица

03270 Николай Иванов Христов
04525 Николай Илиев Антонов

община
Генерал
Тошево

04624 Николай Йорданов Лазаров
01097 Николай Йорданов Манолов

02397 Николай Христов Тодоров
01757 Николай Цветков Нанков

04886 Николина Димитрова Пашкулева

02148 Николай Кирилов Дамов

01369 Николинка Цветкова Лозанова

04778 Николай Костадинов Стръпченков

04377 Нина Александрова Цековска

00844 Николай Любомиров Тулешков
02600 Николай Минчев Цанев
01426 Николай Михайлов Ангелов
03453 Николай Михайлов Гълъбов
01858 Николай Михайлов Острев
01063 Николай Младенов Младенов общини
Панагюрище и
Стрелча

01344 Нина Василева Константинова-Васева
00717 Нина Георгиева Танчева
04375 Нина Дойчинова Толева
00559 Нина Иванова Гандева
04870 Нина Милкова Илиева
03348 Нора Стойчева Йорданова
00051 Огнян Драганов Тунтев
01977 Огнян Илиев Христов
01644 Огнян Йорданов Карастоянов община
Златарица
04874 Огнян Любомиров Костадинов
01926 Огнян Маринов Гърбев

01576 Николай Николаев Баровски

05049 Огнян Първанов Кръстев

01853 Николай Николаев Дамов

02056 Огнян Стефанов Брънчев

04283 Николай Николаев Истатков

00563 Огнян Тодоров Симеонов

03379 Николай Николаев Рачински

01324 Оксана Владимировна Балабанова

04462 Николай Орлинов Колев
02940 Николай Павлов Захов
02775 Николай Русев Ташев

община
Криводол

00992 Николай Янчев Симеонов

00557 Николина Петрова ПавловаАлексеева

02192 Н и ко л а й К рас и м и р ов Н иколчев

Обхват на
ограничението

03397 Николай Христов Иванов

03667 Николай Кирилов Борисов

03064 Николай Красимиров Куцаров община
Ветрино

С Т Р. 1 7 1   

01019 Оксана Степановна К нишТомова

00762 Николай Симеонов Николов

01900 Олга Александровна Божич
кова

03469 Николай Славов Славов

01730 Олга Александровна Илиева

03470 Николай Славчев Трайков

01219 Олга Андонова Берберова

С Т Р.
Рег.
№

172

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

02238 Олга Всеволодова Анева

00572 Пеньо Досев Столаров

00875 Олга Иванова Калнъкова

01641 Пеньо Илиев Пенев

01177 Олга Петрова Дякова

01739 Пепа Ненкова Каджебова

02601 Олга Самуиловна Самарджиева

03090 Перуника Кирилова МирчеваФилипова

00564 Олег Тодоров Николов

03471 Петко Георгиев Петков

02515 Олег Христов Анзъров

01108 Петко Димитров Гарванов

04241 Орлин Георгиев Манолов

00229 Петко Иванов Костадинов

01293 Орлин Йорданов Йорданов

01164 Петко Иванов Прокопиев

02969 Орлин Карл Кандулков

02488 Петко Иванов Прокопиев

00876 Орлин Маринов Неделчев

02603 Петко Илиев Еврев

03851 Павел Веселинов Янчев

00765 Петко Илиев Петков

03230 Павел Владимиров Попов

01343 Петко Ламбрев Петков

00964 Павел Иванов Иванов
община
Бобошево

04579 Павел Николаев Янев

02749 Петко Маринов Маринов
01193 Петко Марчев Любенов
01022 Петко Начев Симеонов
05475 Петко Николаев Богданов

00259 Павел Петков Дочев

03042 Петко Русков Русев

04449 Павел Руменов Иванов

03595 Петко Станиславов Стаменов

00567 Павел Ценков Цветанов

00575 Петко Стоянов Гунев

03446 Павлин Бойчев Павлов

01453 Петрана Михайлова Николова

01182 Павлин Георгиев Павлов

03014 Петър Ангелов Петров

02671 Павлин Илиев Иванов

02604 Петър Антонов Торньов

01521 Павлина Желева Владова

01763 Петър Борисов Софиянски

03181 Павлина Найденова Минкова

03596 Петър Василев Маринов

02136 Павлина Ненчева Драгомирова

02820 Петър Владимиров Петров

01460 Павлина Христова Стоянова

02818 Петър Вълчев Гочев

04959 Паолина Владкова Петкова

03801 Петър Георгиев Койнов

01477 Параскева Дим и т рова Миленкова

03271 Петър Георгиев Попдимитров

00569 Парашкева Луканова БожковаДимова

04683 Петър Димитров Димитров

04395 Петър Георгиев Чордов
04642 Петър Димитров Стефанов

00059 Паруш Христов Зафиров
01020 Паскал Марков Паскалев
01907 Пенка Асенова Господинова
02517 Пенка Атанасова Тимнева
01087 Пенка Василева НиколоваРайкова

Обхват на
ограничението

03222 Петкана Георгиева Бакалова

01464 Олег Тонев Каразапрянов

01895 Павел Йорданов Михайлов

БРОЙ 11

община
Бойчиновци

01755 Петър Димитров Червеняшки община
Бяла Слатина
04407 Петър Евгениев Николов
04448 Петър Иванов Бубев
00576 Петър Иванов Бурджиев
01948 Петър Иванов Въжаров

02563 Пенка Василева ПрисадашкаДимова

01074 Петър Иванов Мурджев

02001 Пенка Георгиева Райчева

01024 Петър Киряков Киряков

02230 Пенка Лукова Станчева

01055 Петър Костадинов Петров

01874 Пенко Иванов Терзиев

00267 Петър Любенов Чернинков

03558 Пенчо Евгениев Пенчев

02367 Петър Маринов Кисимов

02470 Петър Иванов Шаламанов

БРОЙ 11
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

03514 Петър Мирославов Йорданов

01854 Пламен Маринов Вълков

03347 Петър Николаев Николов

02243 Пламен Милчев Стоянов

03852 Петър Николов Матев
02181 Петър Радков Каменов

община
Георги
Дамяново

03133 Петър Стоянов Василиев

С Т Р. 1 7 3   
Обхват на
ограничението
общини
Вършец и
Оряхово

02240 Пламен Николайчов Ценов
01243 Пламен Пенчев Кубадински
01636 Пламен Петров Иванов

02208 Петър Стоянов Гигов

община
Калояново

03605 Пламен Петров Петров

00172 Петър Тодоров Петров

община
Пордим

02929 Пламен Тодоров Братков

02698 Пламен Свиленов Геков

04697 Петър Тотков Статев

01230 Пламен Тодоров Петров

01658 Петър Филипов Влахов

00976 Пламен Тотев Маринов

04655 Петър Янков Говедаров
04305 Петя Василева Спасова

общини
Две могили и
Тутракан

01425 Петя Димитрова Велева

04516 Пламена Валентинова Димова

01965 Петя Димитрова Петрова

04769 Пламена Росенова Гогошева

01155 Петя Димитрова Сотирова

00174 Пламенка Георгиева Цачева- община
Агалова
Белене

02966 Петя Динкова Танъмова

04263 Полина Веселинова Сухорукова

03769 Петя Желязкова Узунова
00580 Петя Маринова Маринова

05376 Полина Марианова Петрова

03156 Петя Милкова Миланова

03739 Полина Стефкова Димитрова

01846 Петя Митева Георгиева

04923 Полина Христова Кокошарова

04450 Петя Николова Великова

04322 Полина Христова Стефанова

02241 Петя Петрова Златарска

03413 Пол я Д и м и т рова Кра леваЦветкова

05430 Петя Светлозарова Вацова
01473 Пею Троянов Марков
00930 Пламен Ангелов Аврониев

03712 Правдомира Иванова А лек
сиева

02567 Пламен Асенов Божилов

00585 Рада Ненкова Михайлова

00994 Пламен Венцеславов Генчев

00245 Радан Ганев Донев

05262 Пламен Весков Бюйлеков

02941 Радина Вълова Гешева

03669 Пламен Вихров Димитров

02038 Радина Стефанова Деевска

02519 П ла мен Вла д и м и ров Герасимов

04304 Радинка Илиева Стойкова

00581 Пламен Генов Генов

01487 Радка Василева Стефанова

00096 Радка Банчева Черноокова

03174 Пламен Георгиев Петров
04663 Пламен Димитров Георгиев

община
Каспичан

01732 Пламен Димитров Пашев

01839 Радка Ганчева Тимнева
00586 Радка Евтимова Евтимова
01373 Радка Маринова Минчева

03080 Пламен Емилов Йонков
02119 Пламен Захариев Иванов

01558 Радка Радева Стоянова

01913 Пламен Иванов Ангелов

01434 Радко Веселинов Тодоров

02301 Пламен Иванов Петров

01782 Радомир Танков Серафимов

01662 Пламен Иванов Станчев

община
Брегово

община
Брезово

03118 Радомира Методиева Дамянова

00899 Пламен Иванов Цанев

03650 Радосвет Веселинов Куцаров

03640 Пламен Илиев Василев

01144 Радосвета Георгиева Хаджиева

община
Твърдица

С Т Р.
Рег.
№

174

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

02786 Радосвета Зафирова Попова

00877 Роберт Георгиев Алтънов

01245 Радосвета Иванова Кирчева

00231 Роберт Херцел Чакъров

02489 Радосвета Йорданова Едрева

00232 Родион Николаев Петров

03140 Радосвета Йорданова КироваДелчева

00233 Розалин Илиев Гьопсов
00596 Розина Павлова Червенкова

02675 Радослав Боянов Боянов

05392 Роман Марианов Пещерски

02715 Радослав Емилов Димитров

02544 Росен Ангелов Иванов

02057 Радослав Тодоров Рашев

02612 Росен Василев Симеонов

02209 Радослав Франц Радулски

02660 Росен Димитров Манчев

04218 Радослав Чавдаров Борисов

00898 Росен Мерджанов Петров

04357 Радослава Илиева Параскова

00942 Росен Панайотов Минков

04717 Радост Желева Кръстева

01204 Росен Стоянов Филипов

02416 Радост Стаменова Райновска
03615 Радост Янева Георгиева

Созопол

03330 Радостин Ангелов Капсъзов

01039 Росен Христов Недялков
02490 Росица Александрова Петрова
02462 Росица Богданова Русанова

01930 Радостина Грозданова Къркалиева

02417 Росица Вълкова Андреева
01967 Росица Вълкова Узунова

04669 Радостина Милчева Михалева

04325 Росица Георгиева Георгиева

00766 Радостина Нейчева ЛостоваЖечева

02950 Росица Георгиева Загорчева

04328 Радостина Пламенова ПетковаСтоянова

00726 Росица Георгиева ПееваПопова

02826 Радостина Стефанова Теркова

00768 Росица Господинова ЗлатановаМилкова

01413 Райна Михайлова Куманова
02466 Райна Недялкова Бекирова

02160 Росица Димитрова Владимирова

00589 Райна Стаменова Йончева

00598 Росица Димитрова Михайлова

02322 Райна Стоянова Димитрова

03298 Росица Иванова Йорданова

02960 Райна Христианова Трайкова

00744 Росица Йорданова Йовчева

02085 Ралица Бориславова Цветкова

02321 Росица Йорданова Никифорова

02611 Ралица Василева Христова

01183 Росица Кътева Динева

02902 Ралица Виргилиева Яръмова

02714 Росица Нед ялкова К а лпакчиева

04510 Ралица Георгиева Милева

00715 Росица Николаева Буцева

04804 Ралица Иванова Пети
03167 Ралица Румянова Лозанова
01125 Ралица Светозарова Панайо
това

община
Ябланица

02120 Росица Стойнова НеноваТодорова
00897 Росица Тодорова Василиева
02266 Росица Тодорова Тонева

03376 Ралица Стоянова Зортева

02907 Румен Атанасов Русев

03183 Ралица Такева Такева

01932 Румен Величков Иванов

05351 Ралица Христова Иванова

01132 Румен Веселинов Шекеров

01847 Рая Димитрова Кръстанова

01469 Румен Груев Григоров

05267 Рая Николаева Боюкова

00604 Румен Димитров Михайлов

01708 Регина Рафаел Томалевска

03377 Румен Иванов Троев

03285 Рени Маринова Григорова

03021 Румен Йорданов Маринов

01272 Рилка Емилова Филипова

02097 Румен Либеров Несторов

03861 Ричард Михал Хочевски

02353 Румен Любенов Първанов

БРОЙ 11
Обхват на
ограничението

БРОЙ 11
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

02030 Румен Михайлов Галов

Обхват на
ограничението
община
Неделино

02701 Румен Неделчев Паскалев

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

00131 Светлана Ангелова Вълева
00621 Светлана Владимирова Александрова

04488 Румен Руменов Йотов

02520 Светлана Георгиева Аракчийска
02700 Светлана Гочева Станчева

01040 Румен Славчев Цветков
община
Пазарджик

01561 Румен Трендафилов Дафов

00152 Светлана Добрева Столинчева
01454 Светлана Иванова Черкезова
03085 Светлана Кръстева Стойчева
02435 Светлана Николаева Виденова

00941 Румяна Ангелова ЗапряноваТодорова

04671 Светлана Руда

02282 Румяна Атанасова Русева

03745 Светлана Събева Джамбова

03472 Румяна Василева Бръшкова

00623 Светлана Христова Венкова

02027 Румяна Василева Маринова

04437 Светлин Ванюхов Пеев

02080 Румяна Генова Статева

01492 Светлин Илиев Илев

01176 Румяна Георгиева Виячева

00625 Светлин Никифоров Димитров

00609 Румяна Димитрова Кутрева

04764 Светлин Симеонов Симеонов

02103 Румяна Димитрова Тихолова

04433 Светлин Тодоров Божанов

04326 Румяна Желева Цонева

01594 Светлин Тодоров Тодоров

00900 Рум яна Иванова БрайноваБузева

03487 Светлина Валериева Кастелова

02211 Румяна Иванова Пройкова

00727 Светлозар Горчев Рафаилов

02345 Светлозар Веселинов Стефанов

05154 Румяна Костадинова Секулова
04358 Румяна Николаева Гарибска

00626 Светлозар Йорданов Гавазов

00614 Румяна Николова Борисова

02873 Светлозар Йорданов Тенов

02267 Румяна Стоилова ПеневаИванова

община
Ихтиман

01364 Руси Кирилов Делев

община
Венец

00728 Светлозар Стоянов Тузсузов
00633 Светломир Младенов Никодимов
02340 Светозар Василев Буцев

00866 Руслан Иванов Стоянов

01572 Светозар Петков Петков

01458 Руслан Илиев Гинчев

03532 Светослав Александров Александров

01795 Сабина Иванова ИвановаЦвикева

00177 Светослав Борисов Герганов

03306 Савина Симеонова Божинова

02360 Светослав Георгиев Влайков

03494 Саша Иванова Бресковска
01581 Сашка Иванова Куленска
03671 Сашо Поповски
00617 Светла Иванова Радулова

Обхват на
ограничението

02387 Светла Якимова Милева

01305 Румен Петков Йотов

03387 Румен Стефанов Стефанов

С Т Р. 1 7 5   

община
Гулянци

02216 Светослав Иванов Иванов

община
Садово

01830 Светослав Иванов Фъсов

община
Раковски

03482 Светослав Красимиров Спасов

03144 Светла Иванова Трендафилова

03527 Светослав Николаев Арсов

01684 Светла Иванова Тумангелова

02121 Светослав Петров Ризов

00618 Светла Калинова Тихолова

02673 Светослав Петров Станиславов

01909 С в е тл а П ара ш кев ов а Б ояджиева

02705 Светослав Тодоров Бачев

01653 Светла Стойчева Здравкова- община
Цонева
Павликени и Дряново

01715 Светослава Димитрова А ндрейчин

01525 Светослава Василева Коларова

04451 Светослава Дичева Щилиянова

С Т Р.
Рег.
№

176

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

04247 Свилен Бонев Бонев

00644 Славко Атанасов Палуков

01569 Свилен Михайлов Добрев

02269 Славчо Василев Шахпазов

02934 Свилена Николова Бонева

01819 Славчо Димитров Мерджанов

00971 Свободна Петрова Вранчева

01102 Славян Славчев Бурулянов

04749 Севан Саркис Бахчеджиян

01669 Смела Тодорова Куюмджиева

05170 Севастин Петров Олеков

04424 Снежа Ангелова Хубенова

04431 Севинч Зия Али

01556 Снежа Стойчева Георгиева

01109 Сергей Богданов Денчев

01026 Снежана Георгиева ПетроваСтоянова

01733 Сергей Бончев Бонев

БРОЙ 11
Обхват на
ограничението

02036 Снежанка Иванова МирчеваДобрева

02653 Сергей Михайлович Киорогло
02828 Сергей Петров Осенски

00078 Снежанка Кунева Христова

00769 Сийка Панайотова Халтъкова

00649 Снежанка Николаева СтаноеваИлиева

00635 Сийя Величкова Тилкова
01840 Силвия Емилова Ангелова

00646 Снежанка Симеонова ХристоваДамянова

03754 Силвия Живкова Желева

01041 Снежина Господинова Ортакчийска

04464 Силвия Иванова Миткова
02346 Силвия Кирилова Попова

00650 Снежинка Петкова БрънчеваВасилева

02753 Силвия Кирилова Робертович
04862 Силвия Костова Айтова

04914 Соня Александрова Костова

00776 Силвия Николаева Алексиева

04248 Соня Атанасова Андонова

03645 Силвия Танкова Илиева

03225 Соня Атанасова Дросева

04727 Силвия Христова Славова

01057 Соня Ненкова Илиева

04359 Силвия Христова Умникова

00740 Сотир Георгиев Камбуров

02536 Симеон Борисов Симеонов

04506 Сотир Димитров Сотиров

01078 Симеон Борисов Тодоров

03217 София Иванова Папазова

04249 Симеон Георгиев Георгиев

01817 Спас Атанасов Минков

04712 Симеон Драгомиров Драганов

03770 Спас Красимиров Смиленов

04991 Симеон Иванов Спасов

02925 Спас Малинов Ангелов

00878 Симеон Петров Рангелов

01806 Спас Милушев Генов

01308 Симеон Христов Петков

00892 Спиридон Александров Ганев

04225 Симона Кирилова Михайлова

01131 Стамена Кралева Желева

01406 Симона Кирилова Стоянова
03810 Симона Сашова Гергова

03623 Станимир Господинов Господинов

01983 Сияна Деянова Янчева

03126 Станимир Димитров Димитров

01894 Скъпидар Димитров Алексиев

02123 Станимир Михайлов Михайлов

04505 Слава Емилова Димитрова

01200 Станимир Петров Стамов

04444 Слава Николаева Лалова

05357 Станимир Станиславов Тонев

00641 Славей Борисов Гълъбов

02716 Станимир Христов Савов

02473 Славена А нгелова ЯнковаБорисова

03310 Станимир Чавдаров Бурназов община
Аксаково

04891 Славена Стойчева Грозева

04736 Станислав Георгиев Адамов

01968 Славин Димитров Байлов

01701 С танислав Дими т ров Ико номов

00643 Славина Владимирова Виденова
01892 Славка Петкова ПетковаОрманкова

02124 Станислав Иванов Визирев
община
Дупница

01543 Станислав Николов Николов
01145 Станислав Петров Луков

БРОЙ 11
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

02326 Станислав Руменов Константинов
03239 Станислав Стоянов Миладинов
04686 Станислава Крумова Крумова
02227 Станислава Михайлова Стефанова
01546 Станислава Тодорова Янева

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

С Т Р. 1 7 7   
Обхват на
ограничението

02839 Стефан Стефанов Добрев
02234 Стефан Христов Минчев
01876 Стефан Христов Обрешков

общини
Кубрат

02772 Стефан Христов Попов
04521 Стефан Христов Танев

04243 Станка Ангелова Пеева

01893 Стефанка Панайотова Очи- община
палска
Трекляно

02274 Станка Иванова МоневаГайдова

01821 Стефка Ангелова КереловаВасилева

00719 Станка Ламбова Скерлева

00665 Стефка Борисова Иванова

02620 Станка Стоянова БозаджиеваДойчинова

03509 Стефка Иванова Динева

02268 Станко Борисов Станков
01769 Станко Георгиев Караянeв

02198 Стефка Иванова Златарска

04445 Станко Желязков Мусов

02699 Стефка Стоянова Стоянова

00105 Станчо Цеков Веков

01208 Стефка Христова Карастоянова

01363 Стела Борисова Ташева
04742 Стела Георгиева Скрижовска
02286 Стела Иванова Дулева
03646 Стела Илиева Митинкова
03015 Стела Красимирова Трънчева
00657 Стела Трифонова Свиленска
00658 Стеляна Тонева Желева
04646 Стефан Валтеров Аспарухов
00659 Стефан Василев Беязов
04762 Стефан Георгиев Гюрджеклиев
00132 Стефан Димитров Русев
03826 Стефан Димитров Антонов
03309 Стефан Димитров Димитров
02131 Стефан Златанов Терзиев
03609 Стефан Ивайлов Нешев
03414 Стефан Иванов Вълканов
04114 Стефан Иванов Вълков
02814 Стефан Илиев Михайлов
02491 Стефан Йорданов Петков
00663 Стефан Кирилов Гълъбов
03130 Стефан Кирилов Стефанов
03870 Стефан Маринов Цонев
05146 Стефан Михайлов Стоянов

община
Нова
Загора

02129 Стилиян Димитров Николов
01455 Стилиян Христов Христов
04882 Стилияна Гошева Гочева
03508 Стиляна Валентинова Зенгилекова-Бекриева
03304 Стиляна Стефчова Каменова
01027 Стойко Костов Илчев
01056 Стойчо Велинов Манов
04651 Стойчо Желязков Добрев
01951 Стойчо Неделчев Делев
02522 Стойчо Стойчев Мотев
02691 Стойчо Цветилов Цветилов
00770 Стоян Атанасов Георгиев
01248 Стоян Димитров Влайков
01147 Стоян Димитров Гогов
02754 Стоян Ефтимов Герзилов
03672 Стоян Златков Андонов
01891 Стоян Кирилов Стоянов
04666 Стоян Кирилов Тодоров
02628 Стоян Маринов Цветков
05150 Стоян Стефанов Мирлев
00235 Стоян Тодоров Василиев

04584 Стефан Ненчев Геренски

03856 Стояна Александрова Чавда- община
рова
Кюстендил

02364 Стефан Павлов Стефанов

00143 Стоянка Вълчева Куюмджиева

02024 Стефан Петров Гевренов

04585 Събин Господинов Костов

04986 Стефан Сашев Стоянов

02183 Събин Николов Попов

01457 Стефан Спасов Стефанов

00669 Сърнела Николова Докова

04619 Стефан Неделчев Стефанов

С Т Р.
Рег.
№

178

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

02840 Таня Благова Соколова

03047 Теодор Стоянов Кьопчев

03254 Таня Василева Георгиева

00677 Теодор Цветанов Карамочев

00802 Таня Добрева ЙордановаРусинова

02456 Теодора Атанасова Власева

02704 Таня Иванова Панева
02981 Таня Кирилова КостоваГеоргиева
04507 Таня Людмилова Митакева
01159 Таня Мирославова Спасова
00675 Таня Петкова Влаева
00179 Таня Петкова Монева
01848 Таня Стефанова Дикова
02982 Татяна Александрова Василева
00977 Татяна Антонова Маринова
01779 Татяна Борисова ДаскаловаМитова
00180 Татяна Георгиева Попова
00676 Татяна Георгиева Трендафилова
03331 Татяна Димчева Тихолова
03307 Татяна Иванова Бърдарова
03087 Татяна Иванова Маринова
03016 Татяна Милчева Драганинска
01044 Татяна Николаева ГлебоваЦонкова

03553 Теодора Димитрова Атанасова
02756 Теодора Крумова ДжермановаКирова
03647 Теодора Кръстева Кръстева
03486 Теодора Любенова Тонева
01971 Теодора Панайотова Казакова
02692 Теофана Димитрова Михова
02758 Теофана Кирилова Теофилова
03365 Теофана Николаева Абаджиева
00678 Теофана Николова Атанасова
05080 Тереза Деянова Златешка
01129 Тинка Митева КънчеваМихайлова
03673 Тинка Панчева Стоилова
02523 Тихомир Атанасов Атанасов
02524 Тихомир Иванов Казаков
00237 Тихомир Иванов Стоянов
05293 Тихомир Ивов Петров
03717 Тихомир Тодоров Ташков
02271 Тодор Александров Обрешков
04381 Тодор Антонов Тодоров

03098 Татяна Николаева Радева

00680 Тодор Веселинов Булев

02694 Татяна Огнянова Стоева

03332 Тодор Владимиров Темников

00181 Татяна Петкова Маркишка

03461 Тодор Делчев Запрянов

02356 Татяна Стоянова КостадиноваСамуилова

01985 Тодор Димитров Грозев

00236 Татяна Стоянова Михайлова

02079 Тодор Димов Даскалов

01292 Татяна Стоянова Узунова
02161 Татяна Христова Генчева
01571 Теменуга Николова Барбова
00803 Теменужка Василева Минчева

03302 Тодор Димитров Енчев
04511 Тодор Емилов Динев
00940 Тодор Иванов Тодоров
00238 Тодор Илиев Абаджиев

02369 Теменужка Викторова Герова

01392 Тодор Конс та н т инов К арагьозов

01319 Тенчо Георгиев Димов

00682 Тодор Несторов Личев

02087 Теодор Анатолиев Тодоров

03274 Тодор Николов Николов

04613 Теодор Валентинов Тодоринов

02270 Тодор Петров Рашков

00080 Теодор Велев Пеев

01754 Тодор Петров Тодоров

00182 Теодор Димитров Димитров

02205 Тодор Руменов Дафов

02933 Теодор Желев Гогов

01330 Тодор Стефанов Байрактаров

01970 Теодор Кирилов Делев

00183 Тодор Стефанов Радулов

02755 Теодор Петров Коларски

01482 Тодор Стоянов Василиев

04384 Теодор Пламенов Маринов

00771 Тодор Христов Терзиев

02005 Теодор Стоянов Бойчев

00966 Тодорка Вълева Вълева

БРОЙ 11
Обхват на
ограничението

БРОЙ 11
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

02186 Тодорка Станчева РусеваДончева

Рег.
№

Име, презиме, фамилия

01520 Христо Иванов Чепилев
община
Димит
ровград

03549 Христо Кирилов Кючуков
02760 Христо Маринов Христов
01744 Христо Михайлов Узунов

03395 Томи Сашков Джаров

03697 Христо Михайлов Харлов

01877 Тоня Василева ТихоловаПенева

01738 Христо Михалев Караянков
03040 Христо Наков Гюров

01043 Тотка Илиева Костадинова
община
Долни
Дъбник

03617 Христо Пенчев Пенчев
01299 Христо Петков Бараков
04830 Христо Радоев Минковски

03178 Фани Стойкова Илчева

03854 Христо Сашев Спасов

02138 Фанка Иванова Дочева

04289 Христо Симеонов Борисов

02654 Фарид Пактиавал

03750 Христо Тодоров Пелтеков

04526 Фетихе Айдън Осман

01355 Христо Христов Генчев

05396 Филиз Хасанова Османова

04597 Христо Христов Генчев

02687 Филип Евгениев Филипов

03592 Христо Чавдаров Димитров

04926 Филип Митев Филипов

01192 Христо Юлиянов Христов

01130 Филипа Димова Гугучкова

05338 Христомир Иванов Колев

04347 Харалан Костов Йовчев
00915 Хари Николаев Караламбев
00686 Христина Ангелова Гецковска
01788 Христина Георгиева Стоянова

02527 Христофор Иванов Христов
01103 Хубена Иванова Салджиева
01275 Цанко Великов Манов
01814 Цанко Пейчев Русинов

04943 Христина Димитрова Димова

00061 Цанко Петров Ташев

01462 Христина Йорданова Христозова

00186 Цанко Томов Цанков
04719 Цвета Ангелова Жекова

05240 Христина Хараламбиева Чангулева

02372 Цвета Кирчева Шопова-Боева

03339 Християн Людмилов Георгиев
02218 Христо Милчев Илиев
04468 Христо Атанасов Ангелов
04935 Христо Атанасов Бечев
03811 Христо Бурянов Станкушев
01414 Христо Венков Венков
03554 Христо Ганев Хаджиганчев
04587 Христо Георгиев Гологанов

01030 Цвета Петрова Търпоманова
03019 Цветан Василев Василев
02041 Цветан Григоров Симеонов
03726 Цветан Димитров Цинзев
02452 Цветан Димов Василев
01713 Цветан Емилов Басарев
03830 Цветан Ивов Петров
01629 Цветан Илиев Радев

00153 Христо Герасимов Драганов

02342 Цветан Рашков Христов

03169 Христо Димитров Гинев

02761 Цветан Стефанов Цветков

01973 Христо Димитров Гиргинов

01863 Цветана Димитрова Ковачева

05010 Христо Димитров Димитров

01640 Цветанка Йорданова Василева

03648 Христо Димитров Топчиев

02060 Цветанка Кирилова НедялковаДимова

01801 Х рис т о Д и м и т р ов Х а д ж ихристев
03600 Христо Иванов Иванов

Обхват на
ограничението

01978 Христо Иванов Чапаров

03651 Тома Николаев Димитров

00185 Тошо Стефанов Станев

С Т Р. 1 7 9   

01390 Христо Иванов Лазаров

02674 Тома Богомилов Томов
01984 Томи Димитров Томов

ВЕСТНИК

00695 Цветанка Лазарова Разсолкова
01587 Цветанка Мирчова Черкезова

община
Сухиндол

С Т Р.
Рег.
№

180

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

01104 Цветанка Тодорова Илиева

03336 Юлияна Жечкова Кирчева

05223 Цветелена Пламенова Младенова

01873 Юлияна Иванова Агушева

04452 Цветелин Никифоров Цоневски
04966 Цветелин Цветанов Радев
01750 Цветелина Емилова Николова
05498 Цветелина Петрова Георгиева

общини
Летница и
Угърчин

01149 Юри Георгиев Киряков
02762 Юри Димитров Славчев
02436 Юри Илиев Николов

01776 Цвети Младенов Младенов

03454 Юри Найденов Йорданов

00880 Цвети Първанов Русинов

03773 Юри Чавдаров Танов

04379 Цветинка Пламенова Димит
рова

01637 Юрий Георгиев Любомирски

03677 Цветомир Славчев Ценков

02624 Юрий Стойчев Стойчев

01609 Цвятко Иванов Димитров

02955 Явор Велчев Янулов

01664 Ценка Димова Джотолова

02952 Явор Донков Стоев

04951 Ценко Николаев Жиков

01601 Явор Михайлов Вулов

00240 Цонко Панайотов Солаков

04293 Явор Стефанов Шуманов

01451 Чавдар Борисов Тенев

01100 Явор Христов Дичев

04791 Чавдар Георгиев Кьолов

05278 Яна Бориславова Борисова

04654 Чавдар Любомиров Ченков

02625 Яна Енчева Павлова

03619 Чавдар Найденов Спасов

Обхват на
ограничението

02495 Юри Ангелов Ангелов

01348 Цветелина Петрова Тодорова

00698 Чавдар Михайлов Велев

БРОЙ 11

00702 Юрий Иванов Дамянов

05434 Яна Илиянова Радева

03139 Чавдар Христов Георгиев

04508 Яна Светлозарова Рафаилова община
Каолиново

03730 Чавдар Христов Черников

05380 Янаки Янакиев Йорданов

01974 Чинка Тодорова Шишкова

03089 Яни Вълканов Вълканов

02707 Шафик Махмуд Алсбей

02529 Яни Иванов Гюлев

01745 Шинка Момчилова Недялкова

02688 Яни Чавдаров Иванов

05002 Щеряна Христофорова Дарданова

03863 Янита Димитрова Тарабанова

02493 Юли Христов Алексиев
00731 Юлиана Венелинова Иванова
00918 Юлиана Иванова Станева
04196 Юлий Василев Василев
02494 Юлий Кирилов Фърков
01598 Юлия Герхард Райчева
01231 Юлия Иванова Димитрова
02569 Юлия Методиева Илиева

04867 Яница Йорданова Шушнева
00705 Янка Димитрова Димитрова
01075 Янка Иванова Янева
00707 Янка Теофилова Сачкова
00706 Янко Димитров Янков
02841 Янко Иванов Йончев
00909 Янко Кирчев Петров
01382 Янко Маринов Петров

02408 Юлия Недева Железова

03774 Янко Цветков Александров

03088 Юлия Руменова Величкова

01311 Янчо Груйчев Апостолов

03166 Юлия Юриевна Малинова
00701 Юлиян Василев Сиромахов
01418 Юлиян Георгиев Гаджев
02923 Юлиян Георгиев Пиперов
01271 Юлияна Асенова ЮлияноваСтойчева

00708 Ярослав Тодоров Рангелов
03333 Ясен Евгениев Павлов
03236 Ясен Иванов Кьосев
01721 Ясен Николов Шатъров
01737 Ясен Сергеев Катрев

община
Харманли

БРОЙ 11
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ВТОРИ – АРХИТЕКТИ,
ГРАЖДАНИ НА ЕС, ЕИП И КОНФЕДЕРАЦИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

03448 Димитър Кисьов
03563 Ернст Унтерлугауер
05428 Константинос Зафирис
04310 Леополдо Арнайз Егурен

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

02696 Атанас Григоров Пинков

община
Несебър

01047 Атанас Димитров Недевски

община
„Родопи“

05402 Борил Тодоров Божиков

община
Петрич

01528 Боряна Петрова Станчева

община
Добрич

01564 Валентин Калев Димов

община
Несебър

01327 Валентина Василевна Чернова общини
Стамболо
во и Маджарово

01836 Марика Коста Попова
04338 Мариос Диплас
02657 Раймондо Флакомио
03358 Стилианос Георгиос Вафеас
ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ТРЕТИ – АРХИТЕКТИ,
ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВО
СПОСОБНОСТ
Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

00935 Антонина Димитрова Огнева община
Силистра

04647 Манфред Валластер

Рег.
№

С Т Р. 1 8 1   

Обхват на
ограничението

01257 Башир Абдуладжалил Номан
Ал-Адими

01488 Васил Любенов Кантарджиев община
Пловдив
04299 Венелин Весков Марков

община
Варна

01562 Венета Ангелова Иванова

община
Бургас

03536 Вероника Иванова Стоянова община
Царево
01580 Весела Павлова Тасева

02668 Елена Евгеневна Слижевская
03517 Ирина Алексеевна Великова

община
Елин
Пелин

00144 Веселина Георгиева Петкова- община
Илиева
Бургас

01456 Марина Николаевна Томова
05069 Нина Марянович-Митова
03095 Олга Петровна Страфърд
02853 Омар Абу Алнасер
05286 Очан Боб Мабелле

02553 Виктор Стефанов Бузев

община
Варна

00351 Владимир Петров Ташев

община
Банско

02652 Сергей Маринов Маринов

01566 Гергана Александрова Начева община
Бургас

01244 Хасун Алауи Хасун

01080 Гергана Василева Цонкова

ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ – АРХИТЕКТИ С ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВО
СПОСОБНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 230, АЛ. 3 И
4 ЗУТ ПО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ И
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

03828 Десислава Пенчева Борисова община
Варна

Рег.
№

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

община
Велики
Преслав

02039 Десислава Тодорова Евгениева община
Бургас
01574 Димитър Христов Алексиев

01659 Аделина Иванова Трифонова община
Кула

община
Царево

03602 Добромир Спасов Спасов

02048 Айдън Сейдахмед Гюджен

община
Руен

община
Първомай

04420 Анастас Валентинов Карчев

община
Свилен
град

01646 Донка Цанева Колева-Радева община
Велико
Търново

02105 Анисия Петрова Дикльовска Столична
община
01920 А нтоанета Костова Тонева- община
Георгиева
Монтана

00953 Дора Николова Тодорова

Столична
община –
печат за
ППП

01828 Драгомил Георгиев Драганов община
Белово

С Т Р.
Рег.
№

182

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

БРОЙ 11
Обхват на
ограничението

03859 Жасмина Антонова Жекова

община
Варна

00224 Невен Димитров Митев

община
Куклен

01051 Живка Дочева Бучуковска

община
Русе

01139 Невена Янкова Балчева

община
Пловдив

04633 Иван Добрев Йорданов

Столична
община

00227 Никола Димитров Черняев

община
„Родопи“

04406 Иван Митков Иванов

община
Смолян

01654 Николай Кръстев Малаков

02052 Ивилина Илиева Тодорова

община
Варна

община
Велико
Търново

04509 Илве Фаикова Метушева

община
Хаджидимово

04699 Илин Любомиров Солаков

община
Разград

01401 Йордан Свиленов Василев

Столична
община

02377 Кръстин Любенов Каракашев Столична
община
01093 Кръстьо Любенов Танков

община
Пазарджик

01842 Кънчо Георгиев Тодоров

община
Чирпан

00166 Лазар Енчев Лазаров

община
Лом

04272 Лора Стефанова Бъчварова

община
Велико
Търново

01998 Люба Бойкова Лукова

Столична
община

03012 Н и кола й М и х а й лов М и ла- община
динов
Велико
Търново
00929 Нонка Димова Николова

община
Джебел

02213 Огнян Василев Георгиев

община
Пловдив

03788 Павла Тончева Тончева

община
Хасково

00260 Пенка Борисова Папова

община
Сливо
поле

03639 Петко Валентинов Проданов община
Септември
02047 Петко Петров Гечев

община
Приморско

01524 Петър Николов Петров

община
Добрич

01723 Петър Огнянов Петров

община
Брезник

01374 Любомира Емилова Наумова- община
Андреева
Сливен

01229 Пламен Ганчев Петров

община
Добрич

03441 Мариана Атанасова Перфанова община
Девин

00582 Пламен Ламбрев Попов

община
Сливница

02281 Марий Костадинов Гаджев

община
Пловдив

00234 Румен Дончев Русев

община
Пловдив

00083 Мария Георгиева Пеева

община
Варна

02229 Светлозар Кръстев Рашков

община
Поморие

04771 Мария Георгиева Стоянчева

община
Радомир

01331 Слави Христозов Славов

област
Пловдив

00246 Стефка Цонева Донева

община
Цар Калоян

00741 Стоян Костов Жечев

общини
Ямбол и
Болярово

01886 Мая Александрова Кожухарова- община
Димитрова
Невестино
00141 Миладин Стоянов Ахчиев
03136 Милена Тодорова Будинова

община
Черно
очене
Столична
община

01802 Мирослава Николова Шама- община
ранова
Смолян

01148 Таня Иванова Катранджиева- община
Латунова
Крумов
град

03679 Надежда Велкова Игнатова

Столична
община

01535 Татяна Любенова Нейкова

община
Шабла

00882 Надя Савова СтефановаКоларова

община
Полски
Тръмбеш

01533 Тодор Андреев Енев

община
Велин
град

БРОЙ 11
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

03674 Христина Славчева Райчева

Обхват на
ограничението
Столична
община

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

03953 Веляна Константинова Найденова

03699 Христина Стефанова Стефа- община
нова
Пловдив

04920 Венета Тодорова Георгиева

02379 Христо Вълчев Петков

община
Пловдив

04074 Вероника Крумова Алексиева

04889 Юлиан Мирославов Павлов

община
Свищов

04126 Веселин Малинов Шахънов

03519 Яна Димитрова Желязкова

община
Пловдив

ТОМ ЧЕТВЪРТИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЛАНДШАФТНИ АРХИТЕКТИ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ПО ПАРКОУСТРОЙСТВО
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

04030 Вера Георгиева Дянкова
04014 Веселин Белчев Василев
03887 Веселин Петров Рангелов
03914 Веселин Янков Хаджиев
03942 Веселина Костова Калайкова
03940 Веселина Маринова Бацова
04085 Веселина Спасова ЗарковаВладимирова
04644 Виктор Венциславов Христов
03975 Виктор Димитров Шонев

04180 Александър Борисов Шопов

04021 Виктория Георгиева Ружева

03907 А лександър Любенов А лександров

04059 Виолета Ваньова Ставрова

04042 Александър Манчев Калев
04163 Александър Петров Недев
04821 Анатоли Цветанов Цветков
03913 Ангел Димитров Богданов
03951 Ани Иванова Цонинска
04040 Анна Димитрова ДиневаДундакова

03891 Владимир Цондев Щилиянов
04055 Галина Атанасова Стоянова
04037 Галина Георгиева Николова
04165 Галина Иванчева Янчева
03915 Галина Христова Рачева
03945 Ганчо Иванов Бакалов
04307 Георги Захариев Кръстев

04128 Анриета Генчева Георгиева

04213 Георги Любомиров Шебов

04005 Антоанета Петрова Йорданова

04006 Григор Георгиев Перчиклийски

04872 Атанас Марчев Палов

04832 Даниел Ристоманов

04026 Атанас Петров Стоянов

03885 Даниела К лиментова Хараламбиева

03881 Биляна Иванова Иванова
04097 Биляна Огнянова Димитрова

03902 Даниела Петрова Гинчева

04366 Бистра Радославова Василева

03932 Даниела Станиславова Серафимова

04212 Борислава Любомирова Григорова

05404 Дарина Кирчева Димитрова

05097 Боряна Ангелова ТашеваИванова

03910 Деница Георгиева Мишева

03982 Боряна Артинова Татеосова
04136 Валентин Владов Благоев
04675 Валентина Александрова Леонтиева
03960 Ваня Димитрова Кирилова
03974 Ваня Младенова Иванова

04007 Деляна Недялкова Бенчева
04048 Деница Иванова Русева
04137 Деница Маринчева ТопчиеваДенева
04211 Десислава Веселинова Вълева
04290 Десислава Георгиева Девед
жиева

04043 Васил Асенов Стефанов

04071 Десислава Георгиева Кашкавалджиева

04105 Васил Димитров Найденов

04133 Десислава Иванова Данчева

03878 Васил Стефанов Василев

04628 Диана Драгомирова Гапова

05320 Василена Георгиева Тулешкова

03930 Диана Стефанова Копринска

04144 Велина Симеонова Симеонова

04024 Диана Стоянова Чолакова

С Т Р. 1 8 3   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№

184

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

03980 Дими т ринка Иванова Бер берова
04155 Димо Михайлов Петров
01283 Димо Михалев Димов

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

03896 Йордан Стефанов Караколев
03916 Йорданка Дойчева Гецова
04166 Йорданка Маринова Григорова

05113 Динка Милкова Петрова

03949 Ирена Иванова Пелова-Александрова

04066 Добрина Георгиева Андреева

05114 Ирена Йорданова Миткова

04883 Добромира Гачева Лулчева

03894 Ирена Красимирова Йорданова

03879 Донка Михайлова Диловска

04475 Ирена Стефанова Стойнева

04084 Драгом и р М ла денов А постолов

04125 Ирина Александрова Главинова

04341 Драгомир Славчев Андонов

03985 Ирина Йорданова ИвановаВасилева

03900 Ева Илиева Нешева-Кръстева
04020 Евелина Веселинова Пилукова
05018 Екатерина Иванова Антова
04198 Елена Иванова ЖелеваБогданова

04140 Ирина Начкова Йорданова
04022 Ирина Стефанова Генова
03966 Калинка Георгиева Даракчиева
04251 Калинка Павлова Павлова

04900 Елена Иванова Новкиришка

04068 Калинка Цветанова Станкова

03965 Елица Данаилова Христова

04086 Камен Иванов Каменаров

04050 Елка Ганчева Ганчева

03943 Камен Любомиров Попов

04421 Емил Александров Димитров

03958 Катя Иванова Цветкова

03892 Емил Николов Галев

03908 Катя Михайлова Такова

04016 Емил Юлиянов Георгиев

04038 Корнелия Константинова Маторова-Харитонова

04715 Жана Георгиева Иванова
04044 Жечка Петрова Георгиева
03911 Живко Борисов Антов
04034 Заприн Здравков Влаев
04092 Златина Костова ПоповаЮзбашиева

03999 Кристина Димитрова Андреева
04177 Лена Емилова Георгиева
04139 Лидия Христова Христова
04053 Лилияна Николова Георгиева
04095 Любима Димитрова Карачева

03935 Зорка Андонова Лилова

03988 Любомир Тодоров Иванов

04027 Зорка Кирова Вълкова

03994 Мадлен Иванова Ненова

04181 Зорница Димитрова Джоганска

03917 Мариана Евгениева Чакърова

04011 Ивайло Димитров Мизов

04001 Марин Николов Мерекьов

03883 Ивайло Свиленов Гогов

03993 Марин Радославов Койнов

03904 Иван Ангелов Голомехов

04010 Мария Борисова Михайлова

03931 Иван Божидаров Мустаков

03918 Мария Иванова Бакалска

04253 Иван Георгиев Чолаков

03955 Мария Иванова Узунова

04455 Иван Цветков Узунов

03912 Мария Илиева Генова

04036 Иванка Минчева Генчева

04291 Мария Петкова Грозева

04103 Ивелина Бориславова Радилова

05431 Мария Петрова Цветанова

05275 Иглика Василева Недялкова
03905 Иглика Недялкова Минчева
04076 Илия Рангелов Керкенезов
04003 Илияна Владимирова Петрова

04138 Мария Райкова Грънчарова
03957 Мария Стефанова Гуркова
04208 Марияна Георгиева Йорданова
03984 Маруся Йорданова Нокова

04174 Илона Стоянова Коцопулос

03981 Мая Георгиева ЧолеваЧакърова

04229 Йоанна Петрова Стойкова

04073 Мая Йорданова Томова

БРОЙ 11
Обхват на
ограничението

БРОЙ 11
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

03938 Мая Райкова Попова

04793 Светозар Славов Николов

03970 Миглена Василева Карамочева

04089 Свобода Константинова Джелебова

04127 Милен Динков Сариев
04495 Милена Григорова Тренин
03906 Милена Йорданова Иванова
04096 Мирела Йорданова ДимитроваДуйар
03899 Мирослава Гунева Николова
04000 Мирослава Николова Мерекьова
04046 Митко Грозев Грозев
03998 Младен Чавдаров Танов
04173 Надежда Николаева Харизанова-Панталеева
03924 Надежда Петрова Папазова
03978 Надя Емилова Попова
04052 Надя Станиславова Делчева
03890 Наталия Бориславова Борисова

04187 Силвия Николаева Хорозова
04017 Силвия Петрова Дряновска
04474 Симеон Георгиев Георгиев
04045 Снежинка Димитрова Хрис
това
04135 Снежка Асенова Каратотева
03937 Соника Любомирова Дерт
лийска
04087 Соня Христова ХристеваПеткова
03973 Спартак Любенов Киров
04012 Ставри Фотев Фотев
03923 Станимир Христов Шаламанов
03895 Стефан Василев Стефанов
03986 Стефка Ангелова Ангелова
04057 Стефка Тодорова Станчева

03962 Нели Христова Димитрова

04153 Стоя Тодорова Иванова

04230 Никола Христов Попкостадинов

03939 Стоян Йорданов Йорданов

04054 Николай Георгиев Михайлов

04972 Татяна Тодорова Бояджиева

03897 Николай Костадинов Костадинов

04035 Тенко Петров Дянков

04056 Николина Николова Савова
04134 Нина Тодорова Ангелова
04049 Павлина Валентинова Николова
04131 Пенчо Кръстев Добрев
04497 Пламен Антонов Ненов
04025 Пламен Влаев Матеев
04171 Поля Цветанова Томова
03996 Радка Ангелова Якимова
03920 Ралица Стоянова ТанковаБогданова
03882 Рая Любенова Борисова
04175 Регина Николаева Лазарова
03956 Росен Ангелов Гурков
03948 Росица Петрова Петрова
03934 Росица Христова Сиракова
04060 Румен Димитров Низамов
04032 Румяна Илиева Тодорова
04453 Сава Тодоров Караманолов

03898 Стоянка Недкова Гигова

04149 Теодора Иванова Ангелова
04419 Теодора Иванова Михова
04145 Теодора Николова Бонева
04002 Тодор Руменов Каменов
04039 Тодор Славчев Добрев
04227 Тодорка Иванова Русева
04015 Христина Стефанова К иримидчиева
04077 Хрис т о Д и м и т р ов Тр ен дафилов
04184 Христо Недялков Недялков
04556 Цанко Василев Коцев
04079 Цветан Ангелов Цветанов
04129 Цветан Лозанов Иванов
04365 Цветелина Николова Йорданова
04178 Ценка Методиева ЦветановаЯнкова
03968 Ценка Пенкова Кунева
04436 Чана Стефанова Лозева

03992 Саша Светлозарова Рулинска

04075 Юлиан Сандев Андреев

04082 Светлана Викторовна А нисимова

05375 Яна Иванова Божкова

05029 Юлиана Борисова Шумарова

С Т Р. 1 8 5   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№

186

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

Т О М Ч Е Т В Ъ Р Т И , РА З Д Е Л В Т О Р И –
ЛАНДШ АФТНИ АРХИТЕКТИ С ПРИДОБИТА
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 230, АЛ. 3 И 4 ЗУТ
И ЧЛ. 6, Т. 1 ЗКАИИП ПО УСТРОЙСТВЕНО
ПЛАНИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ В ОБСЕГ, РЕГЛАМЕНТИРАН В
ЧЛ. 7, АЛ. 3, Т. 2, БУКВА „Б“ ОТ ЗКАИИП
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

04070 Амада Богомилова Колчева

община
Пловдив

03928 Асен Петров Илиев

община
Перник

04809 Бистра Кръстева Ангелова

община
Стара
Загора

04047 Валентин Георгиев Уруков

община
Варна

03961 Венета Тодорова Тенчева

община
Хасково

04938 Десислава Станиславова Спа- община
сова
Търговище
03972 Илияна Атанасова Младенова- община
Павлова
Божурище
04023 Мая Богомилова Василева

община
Бургас

04210 Радка Грудева Тодорова

община
Ямбол

04152 Светлана Климентова Танева община
Бургас
03922 Соня Славчева Георгиева

община
Пловдив

ТОМ ПЕТИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – УРБАНИСТИ
С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСК А
ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО УСТРОЙСТВЕНО
ПЛАНИРАНЕ
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

04410 Ангел Петров Буров
04119 Атанас Савов Маламов
05131 Беата Николова Цонева
04498 Бойко Минчев Кермекчиев
04270 Виргиния Кръстева Симеонова
00198 Георги Иванов Селенски
05022 Елена Валентиновна Иванова
05433 Михаела Ангелинова Ангелова
05429 Михаил Антоанов Николов
04767 Нурхан Шукри Реджеб
04331 Петя Тодорова Янчовичина
00661 Стефан Иванов Даскалов
194

Обхват на
ограничението
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580. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 (изм.) и ал. 10 ЗУТ във връзка с
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – план за регулация
за УПИ І-6230 „за супермаркет“ и УПИ ІІ-6231
,,за КОО“, кв. 1з, м. Младост 1, неразделна част
от ПУП – ПР на м. Младост 1, одобрен с Решение № 551 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на
СОС. Проектът е изложен в район ,,Младост“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в ,,Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столична община чрез
район ,,Младост“.
832
1. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за изменение на ПУП – план
за регулация в обхват: „Улица с ОТ-ОТ – 241,
237а, 230 и 339 и УПИ ІІ – за пешеходна зона
и озеленяване“, кв. 22, гр. Божурище, община
Божурище, Софийска област. Проектът за изменение на ПУП – план за регулация е изложен за
разглеждане в Община Божурище. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за изменение на подробния
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
730
27. – Областният управител на област Враца
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че със Заповед № РД18-РР-2 от 21.01.2016 г. е одобрен технически
инвестиционен проект и е издадено Разрешение
за строеж № 1 от 21.01.2016 г. за обект от техническата инфраструктура: „Строеж: „Подземна
тръбна мрежа за оптична свързаност на „Михайлов
ТВ“ – ООД, София“ на територията на област
Враца“. Етап: община Мизия – кабелно трасе в
регулацията на с. Софрониево и гр. Мизия; община Хайредин – кабелно трасе в регулацията на
с. Михайлово, с. Манастирище и с. Хайредин и
линейна част в обхвата на РП ІІІ-101 до границата
с ОПУ – Монтана; община Козлодуй – кабелно
трасе в регулацията на с. Крива бара, с. Бутан и
с. Гложене, възложител „Михайлов ТВ“ – ООД,
София, ЕИК 130119552, със седалище и адрес на
управление София 1172, община Столична, район
„Изгрев“, ж. к. Райко Алексиев 50, вх. А, ап. 5,
представлявано от Владимир Любенов Михайлов – управител. Строежът е трета категория
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з“ ЗУТ и чл. 6,
ал. 7 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата
на видовете строежи. За техническия инвестиционен проект е изготвена оценка на съответствие
на проектната документация със съществените
изисквания към строежите, изготвена от консултанта ЕТ „Стив – Стефан Иванов – Стоянка
Иванова“ – Монтана. Заповедта за одобряване и
разрешението за строеж могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица съгласно чл. 149,
ал. 4 ЗУТ пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
737
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5. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за: 1.
изменение на план за улична регулация – между осови точки 7821-7820-7819-7818-7817-3041 и
премахване на улична регулация между осови
точки 8007-2066-3034-3034а-7821, между о.т. 30343035 и между осови точки 3034а-3034б-3042-3041,
по плана на Казанлък; 2. изменение на план за
регулация, като се обединяват квартал 457А и
457 и се отреждат урегулирани поземлени имоти
II-4910 – за производствена дейност, и VIII-2315;
3. изменение на план за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти по
т. 2. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересу ваните лица
могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
796
3. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен за
проучване проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларни планове (ПП) за кабелно
ел. захранване НН през ПИ с идентификатор
48489.4.481 и канализационно отклонение за отвеждане на отпадни води през ПИ с идентификатори
48489.4.481 и 48489.6.73 до уличен канализационен
колектор в ПИ с идентификатор 48489.6.73 по
кадастралната карта на гр. Монтана. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да прегледат плана в
стая 312, ет. 3 на Община Монтана и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
592
31. – Община Павликени на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересуваните
лица, че е изработен проект за частично изменение
(ЧИ) на подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация (ПР) в кв. 64а за урегулиран поземлен имот (УПИ) I, УПИ II, УПИ ІІІ, УПИ IV,
УПИ V, УПИ VI, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ IX,
УПИ X, УПИ XI и УПИ XІІ по ПУП на с. Вишовград, община Павликени, с цел обединяване
на УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V,
УПИ VI и част от улица с о.т. 1-1а в един нов
УПИ I и обединяване на УПИ VII, УПИ VIII,
УПИ IX, УПИ X, УПИ XI, УПИ XII по ПУП на
с. Вишовград и част от улица с о.т. 1-1а в един
нов УПИ II в кв. 64а по ПУП на с. Вишовград,
община Павликени. Променя се собствеността
от публична общинска на частна общинска на
улица с о.т. 1-1а. Проектът се намира в дирекция УТС при Община Павликени, стая № 103,
и може да бъде разгледан всеки присъствен ден.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
886
16. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Равни рид в землището на
с. Дивотино, община Перник, приет с протокол
№ 1-4 от 12.01.2016 г. на комисията, назначена със
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Заповед № 921 от 1.06.2011 г. на кмета на община
Перник, за имоти с № 214 и 408. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по проекта и
придружаващата го документация до кмета на
община Перник. За справки: ет. 12, стая 12.
680
17. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Зад Будилица в землището
на с. Люлин, община Перник, приет с протокол
№ 1-1 от 12.01.2016 г. на комисията, назначена със
Заповед № 921 от 1.06.2011 г. на кмета на община
Перник, за имоти с № 63 и 159. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по проекта и
придружаващата го документация до кмета на
община Перник. За справки: ет. 12, стая 12.
681
18. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Маркови върби в землището на
с. Дивотино, община Перник, приет с протокол
№ 1-5 от 12.01.2016 г. на комисията, назначена със
Заповед № 921 от 1.06.2011 г. на кмета на община Перник, за имоти с № 6 и 350. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по проекта и
придружаващата го документация до кмета на
община Перник. За справки: ет. 12, стая 12.
682
19. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Шевърляк, землището на
гр. Перник, приет с протокол № 1-6 от 12.01.2016 г.
на комисията, назначена със Заповед № 921 от
1.06.2011 г. на кмета на община Перник, за имоти
с идентификатори 55871.250.100 и 55871.250.132. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
община Перник. За справки: ет. 12, стая 12.
683
20. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти
в местността Шарков дол в землището на с. Студена, община Перник, приет с протокол № 1-2 от
12.01.2016 г. на комисията, назначена със Заповед
№ 921 от 1.06.2011 г. на кмета на община Перник,
за имоти с № 20 и 55. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справки: ет. 12, стая 12.
684
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6. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе на техническата инфраструктура за: „Ел. кабел 20 kV до ПИ 57491.13.100 по
кадастралната карта на гр. Поморие, м-ст Хонят,
община Поморие“, и сервитут, засягащи поземлени
имоти: ПИ 57491.13.574 – път ІV клас (общинска
публична собственост), ПИ 57491.13.575 – аквариуми на открито/делфинариуми (общинска
публична собственост); ПИ 57491.13.577 – за
полски път (общинска публична собственост);
ПИ 57491.511.9 – път ІV клас (държавна частна
собственост). Проектът за ПУП – ПП е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
799
94. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
п лан – т расе за ел. кабел 20 kV до имот с
№ 002028, започващо от съществуващ ЖР стълб
№ 94, намиращ се в общински имот с № 000111,
представляващ пасище-мера в землището на
с. Ушинци, община Разград, и преминаващо
през имот с № 000232, представляващ път ІV
клас – общинска собственост. Проектът се намира в стая 202 на Община Разград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на община Разград.
797
226. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на
елемент на техническата инфраструктура извън
границата на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с минерална
вода от водовземно съоръжение – сондаж № 1ХГ,
на обект „Една сграда за обществено обслужване
с предназначение „Хотел“, предвидена с проект
на подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ), по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на
земеделска земя за собствени неземеделски нужди в обхват на поземлен имот с идентификатор
№ 65365.35.107, местност Фръчковица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена
със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър – София, в териториалния
обхват на поземлени имоти с идентификатори
№ 65365.35.37, 65365.35.39, 65365.35.67, 65365.35.99,
65365.35.171, 65365.35.183, 65365.35.184, 65365.35.193,
65365.35.194 и 65365.35.195 по кадаст ра лната
карта на гр. Сапарев баня, с възложител „Дако
15“ – ЕООД. Проектът за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП), е изложен
в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня, ул.
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Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят
писмени възражения, предложения и искания по
него до кмета на община Сапарева баня.
866
1. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен ПУП – парцеларен план за
електрозахранване на ПИ № 019123, м. Куш тепе,
землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград, който е изложен в сградата на общината,
стая № 210. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Свиленград.
685
4. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасета
на захранващи електропровод и водопровод до
ПИ № 004043, м. Тус тепе, по КВС на землище
с. Симеоновец. Трасето на захранващ електропровод се предвижда да започне от нов БКТП,
който ще бъде изграден на границата на ПИ
004185, разполага се в изкопа на кабелна линия
20 kV (като сноп кабели на допустимо разстояние един от друг) в сервитута на път III-8402,
представляващ ПИ 000016 по КВС, от км 4+630
дясно до км 4+530 дясно (съгласно протокол за
предварителен оглед на ОПУ – Пазарджик) до
достигане на ПИ 004043, който ще бъде захранен. Дължината на трасето на електропровода е
около 98 м, като изцяло е разположен в сервитута на път III-8402, представляващ ПИ 000016.
Площта на сервитутната зона на електропровода
е 196 кв. м. Проектът предвижда трасето на водопровода да започне от съществуващ водопровод
в сервитута на път III-8402, представляващ ПИ
000016 по КВС, като се движи в посока юг в
сервитута на пътя от км 4+622 дясно до км 4+530
дясно (съгласно протокол за предварителен оглед
на ОПУ – Пазарджик) и достига до ПИ 004043,
който ще бъде захранен. Диаметърът на тръбата
съгласно изработената схема по водоснабдяване
е 90 мм със сервитут по 0,60 м от двете страни.
Дължината на трасето на водопровода е около
95 м, като изцяло е разположен в сервитута на път
III-8402, представляващ ПИ 000016. Площта на
сервитутната зона на водопровода е 122 кв. м. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
676
29. – Областният управител на област Смолян
на основание чл. 150, ал. 3 и чл. 149, ал. 4 ЗУТ
съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен
инвестиционен проект и е издадено Разрешение
за строеж № 29 от 1.02.2016 г. за обект: „Улица,
свързваща път III-8641 и хижа „Студенец“ в к.к.
Пампорово“, преминаващ на територията на община Смолян и община Чепеларе, с части – „Пътна“,
„Геодезия“, „Електро-“, „ПБ“, „ПБЗ“ и „ПУСО“.
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Проектът и разрешението за строеж могат да бъдат
разгледани от заинтересованите лица в деловодството на Областна администрация – Смолян, и
обжалвани пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаването им.
880
21. – Община Тервел, област Добрич, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ, че са изработени
проекти за: 1. ПУП – ПЗ за ПИ 025038 в землището
на с. Зърнево с установяване на предназначение на
имота „водоем и трафопост“; 2. ПУП – ПЗ за ПИ
027011 в землището на с. Зърнево с установяване
на предназначение „трафопост“; 3. ПУП – ПЗ за
ПИ 027004 в землището на с. Зърнево с установяване на предназначение „ПСД –  селскостопански
сгради за съхранение на плодове и помещение за
обитаване“; 4. ПУП – ПЗ за ПИ 033001 в землището
на с. Зърнево с установяване на предназначение
„ПСД – селскостопански сгради за съхранение на
растителна продукция“. Проектите са изложени за
разглеждане в Община Тервел, ул. Св. св. Кирил
и Методий 8, стая 110. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
798
2. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 8 от
протокол № 1 от 12.01.2016 г. на ЕСУТ е приет
проект за подробен устройствен план – план за
застрояване, план-схеми и парцеларни планове за
електрозахранване и водоснабдяване за поземлен
имот № 77195.188.3, м. Червена стена, гр. Хасково. За поземлен имот № 77195.188.3, м. Червена
стена, гр. Хасково, се определя застрояване
„За жилищни нужди и обществено обслужване
(бродировъчно ателие)“ при следните показатели
за имота: етажност – до 3 етажа, височина – до
10 м; плътност на застрояване (Пзастр.) – до
70 %; коефициент на интензивност (Kинт.) – до
2,5; минимална озеленена площ (Позел.) – 30 %;
начин на застрояване – свободно (е). Линиите
на застрояване и разположението на мрежите
и сервитутните ивици са съгласно графичната
част на проекта. Проектът се намира в Дирекция „Устройство на територията“ на ул. Михаил
Минчев 3, ет. 1, стая № 13, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни
дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
850
3. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 13 от
протокол № 1 от 12.01.2016 г. на ЕСУТ е приет
проект за подробен устройствен план – план за
застрояване, план-схеми и парцеларни планове за
електрозахранване, водоснабдяване и канализация
за поземлени имоти № 77195.127.6, № 77195.128.1
и № 77195.128.18, м. Дерекьой топра, гр. Хасково.
За поземлени имоти № 77195.127.6, № 77195.128.1
и № 77195.128.18, м. Дерекьой топра, гр. Хасково,
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се определя застрояване „За жилищни нужди“ при
следните показатели за имота: етажност – до 3
етажа, височина – до 10 м; плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %; коефициент на интензивност (Kинт.) – до 1,2; минимална озеленена площ
(Позел.) – 40 %; начин на застрояване – свободно
(е). Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните ивици са съгласно
графичната част на проекта. Проектът се намира
в Дирекция „Устройство на територията“ на ул.
Михаил Минчев 3, ет. 1, стая № 13, и може да
бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9
до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
851
1. – Община Шумен, дирекция „Устройство на
териториите, контрол на строителството и екология“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица във връзка с постъпило
заявление за административна услуга с вх. № 94В-367 от 30.09.2015 г., че в Община Шумен, стая
336, е изложен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническа инфраструктура за транспортно-комуникативна връзка, ел. и ВиК захранване
за имот № 10176.91.167 по кадастралната карта на
с. Васил Друмев, община Шумен. Запознаването
с проекта може да се направи в стая 336 на общината в рамките на приемното време – всеки
понеделник от 13,30 до 16,30 ч., сряда от 8,30 до
11,30 ч. и от 13,00 до 16,30 ч. и петък от 8,30 до
11,30 ч. Ако имотът е станал наследствен или е
сменил собственика си, трябва да се представят
данни за наследниците или новите собственици.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ възраженията по
проекта могат да се правят в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
800
70. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план –  парцеларен
план за трасе на ел. провод 20 kV от съществуващ
трафопост –  ТП1 в поземлен имот № 030122, през
поземлен имот № 030122 в масив 30 в землището
на с. Симеоново, община „Тунджа“, област Ямбол,
до улица между осови точки 99-101 в регулацията
на селото. Проектът за подробен устройствен план
е на разположение на заинтересуваните лица в
отдел „АТО и С“ на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
677
64. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на обект: подготовка на проект „Рехабилитация
на железопътния участък Пловдив – Бургас“ (Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой) през ПИ № 0.5, 0.22, 0.75,
0.79, 0.87, 0.88, 0.97, 0.101, 0.103, 0.105, 0.106, 0.109,
0.110, 0.211, 0.212, 0.214, 0.219, 0.220, 0.222, 0.224,
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0.229, 0.233, 0.253, 0.271, 0.284, 12.14, 12.15, 12.16,
12.17, 12.32, 12.33, 18.60, 18.70 и 18.101 на с. Завой,
община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в дирекция „ТУСЕ“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
812
315. – Община с. Аврен, област Варна, отдел
„Устройство на територията“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен и приет
проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: Водопроводно
и електропроводно отклонение за захранване
на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори
№ 58445.8.11, № 58445.8.12 и № 58445.8.13 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Приселци, идентични на ПИ № 008011,
№ 008012 и № 008013 по КВС на с. Приселци,
намиращи се в местност Комлука, землище на
с. Приселци, община Аврен, с дължина на водо
проводното трасе 347 м и електропроводното
трасе 77 м – окончателен проект, и възложители
Женя Георгиева Славова и Елица Здравкова Йорданова. На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с
чл. 128, ал. 1 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
до общинската администрация – с. Аврен, отдел
„Устройство на територията“.
731
79. – Община с. Крушари, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за електрозахранване
на тръбен кладенец в ПИ № 000049 в землището
на с. Лозенец, община Крушари, МТТ 20/0,4 kV.
Проектът е изложен в стая 201 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародането в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с него и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
881
1. – Община с. Самуил, област Разград, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и поправка
и попълване на кадастрален план на с. Хума,
ЕКАТТЕ 77517, община Самуил. Проектът е изложен за разглеждане в сградата на общинската
администрация, стая 106. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общината в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
617
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от областния
управител на област Бургас на Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет
и взаимодействието му с общинската админис
трация на Община Бургас, приет с решение по
протокол № 2 от 10.11.2015 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, по което оспорване е образувано
адм. дело № 2343/2015 г. на Административния
съд – Бургас, насрочено за 24.03.2016 г. от 11 ч.
872
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 74/2016 г.
на Административния съд – Пловдив, по оспорване на областния управител на област Пловдив
срещу т. 2 от Решение № 20, прието с протокол
№ 3 от 18.12.2015 г. на Общинския съвет – гр.
Карлово. Ответник по жалбата е Общинският
съвет – гр. Карлово. Делото е насрочено за
12.04.2016 г. от 13,30 ч.
914
Административният съд – София-град, съобщава, че по постъпила жалба от Олег Тодоров
Велков срещу чл. 5, ал. 1 от приложение № 1 към
Решение № 591 по протокол № 35 от 16.12.2004 г.
на Столичния общински съвет, с което са приети ред и условия за издаване на разрешения за
таксиметров превоз на пътници на територията
на Столична община, е образувано адм. дело
№ 6123/2015 г. по описа на съда, ХІI тричленен
състав, насрочено за 25.03.2016 г. от 14 ч.
912
Административният съд – София-град, съобщава, че по постъпило оспорване от Трифон
Николаев Гяцов срещу чл. 78 от Наредбата за
управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична
община, приета с Решение № 364 по протокол
№ 84 от 25.06.2015 г. на Столичния общински
съвет, в частта на разпоредбата относно думите
„или оправомощени от него длъжностни лица“,
е образувано адм. дело № 11925/2015 г. по описа на съда, VI тричленен състав, насрочено за
15.04.2016 г. от 10,30 ч.
913
Разградският районен съд призовава Хасан
Айдън Сами с постоянен и настоящ адрес с.
Дянково, област Разград, ул. Лудогорие 17, роден
на 28.08.1993 г., да се яви незабавно в качеството
си на ответник в Районния съд – Разград, стая
№ 106, за получаване на препис от исковата молба
и приложенията по гр.д. № 2293/2015 г. по описа
на съда. Ответникът Хасан Айдън Сами следва
да посочи съдебен адрес в Република България.
Ако въпреки публикацията Хасан Айдън Сами не
се яви в съда, за да получи преписи от исковата
молба и приложенията, съдът ще му назначи
особен представител на разноски на ищеца на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
873
Софийският районен съд, гр. колегия, 60 състав,
призовава Иван Боянов Доцински с постоянен
и настоящ адрес от 11.04.2000 г. – София, район
„Овча купел“, ж. к. Овча купел № 524, вх. Д,
ет. 1, ап. 117, да се яви в съда на 20.04.2016 г. в

БРОЙ 11

ДЪРЖАВЕН

15 ч. като ответник по гр. д. № 1380/2002 г., заведено от Иван Младенов Илиев и други, с предмет
делба на недвижим имот. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
902
Софийският районен съд, гр. колегия, 60 състав, призовава Аделина Боянова Доцинска с постоянен и настоящ адрес от 13.10.2000 г. – София,
район „Овча купел“, ж. к. Овча купел № 524, вх.
Д, ет. 1, ап. 117, да се яви в съда на 20.04.2016 г.
в 15 ч. като ответница по гр. д. № 1380/2002 г.,
заведено от Иван Младенов Илиев и други, с
предмет делба на недвижим имот. Ответницата
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
901
Районният съд – гр. Средец, призовава Владимир Василевич Юровских и Василий Владимирович Юровских, граждани на Руската федерация, с неизвестни адреси, като ответници по
гр. д. № 520/2015 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 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.
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Великотърновският окръжен съд обявява,
че е образувано гр.д. № 657 по описа за 2014 г.,
насрочено за 12.07.2016 г. от 14 ч. по предявен от
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество иск с правно основание чл. 74, ал. 1 и
2 ЗОПДНПИ срещу: Дияна Мариянова Петрова
с постоянен адрес Велико Търново, ул. П. Ю.
Тодоров 1, вх. А, ет. 5, ап. 14, Мариян Венелинов
Петров с постоянен адрес Велико Търново, ул.
П. Ю. Тодоров 1, вх. А, ет. 5, ап. 14, и Калоян
Мариянов Петров с постоянен адрес Велико Търново, ул. П. Ю. Тодоров 1, вх. А, ет. 5, ап. 14, за
отнемане в полза на държавата следното имущество на обща стойност 388 043,19 лв., а именно:
от Дияна Мариянова Петрова:
лек автомобил, марка „Мини Купър“, модел „Уан“,
рег. № CA3003PC, рама № WMWME31030TL73225,
двигател № А961H969N12B14AA, дата на първа
регистрация 23.05.2007 г., придобит на 24.09.2010 г.,
собственост на Дияна Мариянова Петрова, и
подлежащ на отнемане на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ; пазарна
стойност към настоящия момент – 14 800 лв.;
сумата 154,74 лв., представляваща вноски на
каса и начислени лихви по спестовен влог в левове
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с № 12780780, с титуляр
Дияна Мариянова Петрова, подлежаща на отнемане на основание чл. 62, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ;
сумата 45 287,44 лв., представляваща вноск и на к аса и нач ис лен и л и х ви по ра зп лащателна смет ка в левове в „ЦК Б“ – А Д, с
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№ BG45CCECB97901038732700, с титуляр Дияна
Мариянова Петрова, подлежаща на отнемане на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ;
сумата 225 431,01 лв., представляваща вноски
на каса и начислени лихви по разплащателна
сметка в левове в „Алфа Банка – клон България“
с № BG52CRBA98984001139220, с титуляр Дияна
Мариянова Петрова, подлежаща на отнемане на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ;
сумата 500 лв., представляваща паричната
равностойност на отчуждено имущество – дялов
капитал на „Ес Еф Инс“ – ЕООД, ЕИК 175171804,
регистрирано по ф.д. № 13530/2006 г. на СГС,
пререгистрирано в ТР на 17.12.2008 г., подлежаща
на отнемане на основание чл. 72 ЗОПДНПИ;
сумата 5000 лв., представляваща паричната
равностойност на отчужденото имущество – дялов капитал на „ДБ Кепитъл“ – ЕООД (с преходно
наименование „Ди Ес Кепитъл“), ЕИК 175355404,
регистрирано по ф.д. № 13222/2007 г. на СГС,
пререгистрирано в ТР на 11.08.2010 г., подлежаща
на отнемане на основание чл. 72 ЗОПДНПИ;
сумата 3620 лв., представляваща паричната
равностойност на отчуждено имущество – лек
автомобил, марка „Смарт“, модел „МЦ 01“, рег.
№ ВТ3636ВМ, рама № WME01MC01YH053440,
двигател № 02020149397, дата на първа регистрация 19.06.2000 г., собственост на проверяваното
лице от 27.10.2009 г. до 10.03.2010 г., подлежаща
на отнемане на основание чл. 72 ЗОПДНПИ;
сумата 8900 лв., представляваща паричната
равностойност на отчуждено имущество – лек
автомобил, марка „Смарт“, модел „451“, рег.
№ ВТ9919ВМ, рама № WME4513311K08594, дата
на първа регистрация 18.12.2007 г., собственост на
проверяваното лице от 28.01.2010 г. до 15.04.2011 г.,
подлежаща на отнемане на основание чл. 72
ЗОПДНПИ.
от Мариян Венелинов Петров:
сумата в размер 82 650 лв., представляваща
направените от Дияна Мариянова Петрова парични вноски в сметката є в „Алфа Банка – клон
България“ (сметка № BG52CRBA98984001139220) и
преведени в полза на баща є Мариян Венелинов
Петров, подлежаща на отнемане на основание
чл. 65 ЗОПДНПИ.
от Калоян Мариянов Петров:
сумата в размер 1700 лв., представляваща
направените от Дияна Мариянова Петрова парични вноски в сметката є в „Алфа Банка – клон
България“ (сметка № BG52CRBA98984001139220)
и преведени в полза на брат є Калоян Мариянов
Петров, подлежаща на отнемане на основание
чл. 65 ЗОПДНПИ.
Заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото, предмет
на мотивираното искане, а именно: съдът дава
едномесечен срок от обнародването на искането
в „Държавен вестинк“ – срок на третите лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на мотивираното искане,
да встъпят в делото, като предявят претенциите си по реда и на основание чл. 225 ГПК, до
приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
884
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 679 ТЗ с разпореждане № 174 от 1.02.2016 г. по
т.д. № 66/2010 г. призовава кредиторите на „Булгар минерали – Стрелча“ – АД, Стрелча, ЕИК
200117532, в несъстоятелност, по т.д. № 66/2010 г. по
описа на Пазарджишкия окръжен съд за открито
съдебно заседание за разглеждане на искането
по чл. 679, ал. 1 ТЗ, подадено от „Минерали Индустриали България“ – ООД, ЕИК 107518605, със
седалище и адрес на управление гр. Севлиево,
ул. Никола Петков 41а, ап. 3.3, представлявано
от В. Коста и „Минерали Индустриали“ – ООД,
дружество, регистрирано в Република Италия, във
фирмения регистър на Търговско-промишлената,
занаятчийска и земеделска палата – Новара, с
данъчен номер и номер на вписване 01661310035, с
адрес на управление Италия, Новара, пл. Мартири
дела Либерта 4, КАП 28100, представлявано от
Сабрина Боцола – кредитори в производство по
несъстоятелност на „Булгар минерали – Стрелча“ – АД, Стрелча, с ЕИК 200117532, с открито
производство по несъстоятелност с решение № 35
от 21.03.2011 г., постановено по т.д. № 66/2010 г. по
описа на ПзОС, вписано в ТР на 4.04.2011 г. – за
отмяна решението на събрание на кредиторите,
проведено на 8.01.2016 г. Заседанието ще се проведе
на 2.03.2016 г. от 11 ч. в сградата на Съдебната
палата – гр. Пазарджик, ул. Хан Крум 3.
874
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Търговищкият окръжен съд, търговско отделение, обявява, че с определение № 29 от
1.02.2016 г. по частно търговско дело № 12/2016 г.
на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ насрочва производство в открито съдебно заседание на 9.03.2016 г.
от 9,30 ч. за отмяна на всички решения, взети
на общото събрание на кредиторите на „Астро
Трейд“ – ООД (в несъстоятелност), Търговище,
проведено на 12.01.2016 г.
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Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 679 ТЗ призовава кредиторите на „Топлофикация – Шумен“ – ЕАД, Шумен (в несъстоятелност),
ЕИК 127029454, за насрочено съдебно заседание за
30.03.2016 г. от 14 ч. по търг. дело № 499/2015 г. по
описа на ШОС, образувано по искане на „Топлофикация – Шумен“ – ЕАД, за отмяна на решения
на събрания на кредиторите от 3.09.2015 г. по търг.
дело № 586/2011 г. по описа на ШОС.
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Поправка. В обявление № 539 на Института
за български език „Проф. Любомир Андрейчин”
при БАН – София, за обявяване на конкурс за
избор на доцент (ДВ, бр. 9 от 2016 г., стр. 164)
се прави следната поправка: Вместо „професионално направление 2.7. Филология” да се чете
„професионално направление 2.1. Филология”.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2016 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2016 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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