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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А Р ОД НО С ЪБРА Н И Е
РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането
на народните представители Жельо Бойчев, Емил Райнов, Тунчер Кърджалиев и
Хасан Адемов към министъра на здравеопазването Петър Москов относно задължения на министъра на здравеопазването според ч л. 58 от Закона за здравето
по изп ъ л нен ие н а о бщ ат а по л и т и к а з а
задължителните имунизации, включени в
Имунизационния календар
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 101, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Възлага на министъра на здравеопазването
два пъти годишно – през месеците януари
и юли, да предоставя в Комисията по здравеопазването текущ доклад за осигуряване
на необходимите ваксини за изпълнение на
Имунизационния календар на страната.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 5 февруари 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
997

П РЕ ЗИ Д ЕН Т
Н А РЕП У Б Л И К АТА
УК АЗ № 17
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4
и чл. 146, т. 1 във връзка с чл. 83, ал. 2 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам генерал-лейтенант Константин Веселинов Попов от длъжността
заместник-началник на отбраната, считано
от 9 февруари 2016 г.
2. Назначавам генерал-лейтенант Константин Веселинов Попов на длъжността
началник на отбраната, считано от 9 фeвруари 2016 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 8 февруари 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Минист ър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
1012

М И Н ИС Т ЕР С К И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25
ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с Постановление
№ 188 на Министерския съвет от 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 77 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 91 от 2013 г., бр. 103 от 2014 г. и бр. 29
и 68 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнени я:
1. Точка 15 се измен я така:
„15. е компетентен орган по:
а) одобряване на типа и орган по надзор
на пазара по смисъла на чл. 5, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейск и я
парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г.
относно одобряването и надзора на пазара
на земеделск и и горск и превозни средства
(ОВ, L 60/1 от 2 март 2013 г.);
б) одобряване на типа на двигатели с
вът решно горене за извънпътна техника;
в) на ц иона л но одобря ва не на т и па и
конт рол на пазара;“.
2. Създава се нова т. 16:
„16. е орган по издаването и отнемането на свидетелство за правоспособност за
работа с техника и по изпитване и оценка
за съответствие с националните и меж дународните изиск вани я за безопасност на
техниката;“.
3. Досегашните т. 16 – 24 стават съответно т. 17 – 25.
§ 2. В глава т рета наименованието на
раздел V II се измен я така:
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„Раздел VII
Звено за наблюдение, координация и контрол
на дейността на Разплащателната агенция“.
§ 3. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Звеното за наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция е на пряко подчинение на
министъра със статут на отдел и осъществява
следните функции:
1. подготвя процесите на акредитация
и сертификация на Разплащателната агенция; упражнява контрол и мониторинг на
Разплащателната агенция за изпълнение на
критериите за акредитация;
2. подпомага дейността на министъра по
наблюдение и контрол за съответствие на
дейност та на Разплащателната агенция с
критериите за акредитация;
3. наблюдава изпълнението на ангажиментите на организациите, избрани да осъществяват акредитационните и сертификационните
одити на Разплащателната агенция;
4. подпомага дейност та на минист ъра
по контрол и мониторинг за адекватност и
ефективност на системите за управление и
контрол на средствата по Европейския фонд
за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР);
5. контролира, проверява и наблюдава
дейност та на Разплащателната агенция в
с ъ о т ве т с т вие с п рие т и т е меж д у нар од н и
одиторски стандарти и вземайки предвид
всички приложими насоки, у твърдени от
Европейската комисия;
6. дава препоръки за отстраняване на
съществуващи слабости, закононарушения
и отклонения от установените критерии за
акредитация;
7. проверява Разплащателната агенция с
цел проследяване изпълнението на препоръките, направени от външни и вътрешни
организации;
8. координира дейността на структурните
звена на министерството по отношение на
дейността на Разплащателната агенция;
9. контролира, проверява и наблюдава
функционирането на елементите на ИСАК;
10. осъществява координация между министъра в качеството му на компетентен
орган за акредитация на Разплащателната
агенция, Разплащателната агенция, Сертифициращия орган и Европейската комисия;
11. подпомага министъра в качеството
му на компетентен орган за акредитация на
Разплащателната агенция при изготвянето и
изпращането на всеки три години на доклад
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до Европейската комисия за съответствието
на дейността на Разплащателната агенция с
критериите за акредитация в съответствие с
чл. 2, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г.
за определяне на правила за прилагането на
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
разплащателните агенции и други органи,
финансовото управление, уравняването на
сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ, L 255, 28 август 2014 г.);
12. предоставя ежегодно на Европейската комисия докладите на Сертифициращия
орган, както и информация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отм яна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000,
(ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347, 20 декември 2013 г.).“
§ 4. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В т. 2 д у мите „А дминист ративно и
правно обслужване“ се заменят с „Правно
обслужване и обществени поръчки“.
2. В т. 4 думите „Инвестиции и управление
на собствеността“ се заменят с „Управление
на собствеността“.
3. В т. 5 думите „Електронно управление“
се заменят с „А дминистративно и информационно обслужване“.
4. Точка 6 се отменя.
§ 5. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Дирекция „Правно обслужване и
обществени поръчки“:
1. осигурява в правно-нормативно отношение дейността на министерството, като
оказва правна помощ на министъра и на
административните звена в структурата;
2 . о с ъ щ е с т в я в а п р оц е с у а л но т о п р едставителство по дела, по които страна е
министърът или министерството, както и
представителство пред Комисията за защита
на конкуренцията и пред други административно решаващи органи;
3. участва в разработването на проекти
на нормативни актове от компетентността
на министъра или свързани с дейността на
министерството;
4. изготвя и/или съгласува всички становища по проекти на нормативни актове,
постъпили за съгласуване от министерства,
от други структури на изпълнителната власт
и от Народното събрание;
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5. изготвя и/или съгласува всички подготвени от други административни звена
на министерството или от второстепенните
разпоредители с бюд жет към минист ъра
проекти на постановления, разпореждания,
решени я и п ротоколни решени я на Министерския съвет, свързани с дейността на
министерството;
6. отговаря за окончателното оформяне
на проектите по т. 5 преди внасянето им за
разглеждане от Министерския съвет;
7. подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е
министърът;
8. съгласува изготвените от компетентните дирекции становища по проекти на
международни договори;
9. съгласува и дава становища по законосъобразност на административните актове,
издавани от министъра или от упълномощено
от него длъжностно лице;
10. съгласува по законосъобразност или
дава становища по законосъобразността на
граж дански договори, които се ск лючват
от министъра, както и по процедурите по
Закона за обществените поръчки;
11. изразява становища при налагане на
принудителни административни мерки;
12. изразява становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за
държавната собственост, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за
достъп до обществена информация и други,
провеждани в министерството;
13. изразява становища във връзка с решаването на правни проблеми, свързани с
лицензионна или регистрационна дейност
от отрасловата компетентност на министерството;
14. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу министерството дела;
15. изразява становища относно правните основания за изпълнението на влезли в
сила съдебни решения и съгласува за законосъобразност издадените във връзка с това
заповеди;
16. изготвя становища във връзка с участието на министъра в заседанията на колегиума
на министерството и на Министерския съвет;
17. ръководи методически дейността на
юрисконсултите и служителите със задължения в област та на нормотворчеството,
процесуалното представителство и изготвянето на правни становища и индивидуални
административни актове в другите административни звена в министерството, както и
във второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
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18. организира и изпълнява дейността по
възлагане на обществените поръчки;
19. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
20. води регистър за сключените договори
по реда на Закона за обществените поръчки;
21. организира подготвянето и изпращането на информацията, предвидена за вписване
в Регистъра на обществените поръчки към
Агенцията по обществени поръчки;
22. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила
за провеждане на обществени поръчки;
23. съхранява документацията по провеждането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки.“
§ 6. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Дирекция „Управление на собствеността“:
1. поддържа регистър на недвижимите
имоти – държавна собственост, предоставени
за управление на министерството;
2. предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи – държавна
собственост, предоставени за управление на
министерството, с цел постигане на максимална ефективност;
3. изготвя становища за разпоредителни
действи я по отношение на недви ж имите
имоти и движимите вещи – държавна собственост, предоставени на професионалните
гимназии и училища – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра;
4. осигурява разпределението на помещенията в сградата на министерството за
ползване от служителите на съответното
а дминист рат ивно звено по изработена и
одобрена от главния секретар план-схема;
5. участва в разработването и поддържането на правилата за пропускателния режим
и на плана за охраната на министерството;
6. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване на министерството с
транспорт, както и дейностите по регистрация
на моторни превозни средства, застраховане,
поддръжка и ремонт, годишни прегледи;
7. от говаря за снабд яването, съх ран яването, стопанисването и използването на
стоково-материалните ценности;
8. организира и осигурява почистването
и отговаря за санитарно-хигиенните условия
в административните сгради на министерството и прилежащите им терени, както
и организира извършването на тек у щата
поддръж ка на админист ративната сг рада
на министерството, инвентара и техниката;
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9. отговаря за снабд яването, съх ран яването, стопанисването и използването на
стоково-материалните ценности.“
§ 7. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 28. Дирекция „А дминистративно и
информационно обслужване“:“.
2. Създават се т. 37 – 40:
„37. координира техническата дейност по
подготовката и съгласуването на проекти
на актове на министерството и организира
внасянето им за разглеждане на заседания
на Министерския съвет;
38. осигурява необходимата информация
на членовете на политическия кабинет и
на гла вни я сек ретар на м и н ис т ерс т во т о
относно провеж дането на заседанията на
Министерския съвет;
39. организира информирането на по литическия кабинет и на служителите на
министерството относно актове на Министерския съвет, които засягат или са свързани
с дейността на министерството;
40. организира дейността по съгласуване,
одобряване и изпращане за обнародване в
„Държавен вестник“ на нормативни актове,
които се издават от министъра.“
§ 8. Член 29 се отменя.
§ 9. В чл. 30, т. 16 думата „Хидромелиорации“ се замен я с „Хидромелиорации,
инвестиционна политика и концесии“.
§ 10. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 7 навсякъде думата „производители“
се заменя със „стопани“;
б) точка 27 се изменя така:
„27. организира и извършва дейностите по
одобряване на типа на техниката по Закона
за регистрация и контрол на земеделската и
горската техника (ЗРКЗГТ) и по одобряване
на типа на двигатели с вътрешно горене за
извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители;“
в) създават се т. 28 – 35:
„28. организира дейността по издаването,
изменението, отказа, отнемането и съхранението на ЕС сертификати за одобряване на
типа, сертификати за национално одобряване
на типа и сертификати за одобряване на типа
на техниката по ЗРКЗГТ;
29. организира и извършва дейностите по
осъществяването на надзора и контрола по
чл. 15, ал. 2 – 5 ЗРКЗГТ;
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30. осъществява обмена на информация с
Европейската комисия и органите за типово
одобрение на държавите – членки на ЕС;
31. организира и извършва дейностите по
изпитване и оценка за съответствие с националните и международните изисквания за
безопасност на техниката по ЗРКЗГТ;
32. организира дейността по регистрирането на учебните форми за обучение за
придобиване на правоспособност за работа
с техника по ЗРКЗГТ;
33. организира дейността по издаването и
подмяната и води регистър на свидетелствата
за правоспособност за работа с техниката
по ЗРКЗГТ;
34. създава и поддържа информационна
база данни за регистрация, отчет и контрол
на техниката по ЗРКЗГТ и на лицата, придобили правоспособност за работа с нея;
35. разработва образци на док у менти,
методики и указания по ЗРКЗГТ.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В структурата на Главна дирекция
„З емеде л ие и р ег ион а л н а по л и т и к а“ с е
включват двата центъра за изпитване и сертифициране по ЗРКЗГТ със статут на сектори
със седалища в Пловдив и Русе.“
§ 11. В чл. 33б се създават т. 19 – 27:
„19. подпомага министъра при провеждането на политиката за развитие на аграрната
търговия на Република България по основни
партньори и групи стоки;
20. поддържа и осигурява публичен достъп
до актуална информация относно условията за
внос и износ на селскостопански и хранителни
продукти по страни – потенциални търговски
партньори на Република България, мита,
фитосанитарни и ветеринарни изисквания,
правила за произход и други, включително
договарянето на образци на сертификати със
съответните компетентни органи;
21. осъществява взаимодействие и координация с второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра на земеделието
и храните, извършващи дейности и услуги,
пряко свързани с вноса, износа и вътреобщностната търговия със земеделски и хранителни продукти;
22. идентифицира възможности за увеличаване на българския износ на селскостопански и хранителни стоки въз основа на
анализ на търсенето на световните пазари
и експортните предимства на продуктите,
произвеждани в страната;
23. под д ърж а кон та к т и с ъс за и н т ере сованите браншови организации, като им
предоставя информация за предстоящи тър-
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говски изложения, панаири и международни
външнотърговски събития;
24. чрез Министерството на икономиката
си взаимодейства с търговско-икономическите съветници, командировани в Службите
по търговско-икономическите въпроси към
задграничните представителства на България, с оглед делегираните им правомощия
и компетентности;
25. участва в подготовката и провеждането на преговорите за либерализация на
търговията със селскостопански стоки между
Европейския съюз и трети страни във връзка
със съществуващи или сключване на нови
споразумения;
26. участва в изпълнението на задълженията на Република България и на Европейския
съюз в Световната търговска организация
(СТО), свързани с договореностите по селското стопанство и санитарните и фитосанитарните мерки;
27. организира и координира изпълнението
на дейностите по прилагането на търговските
механизми на ОСП и на режима на стоките
извън Анекс 1 към Договора за функционирането на Европейския съюз.“
§ 12. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Точки 16 и 17 се изменят така:
„16. поддържа база данни за търговията
на Република България със селскостопански
продукти в рамките на Европейския съюз и
с трети страни;
17. осъществява мониторинг на търговските потоци на земеделска продукция на
международните пазари и изготвя анализи
за двустранната и многостранната търговия
с аграрни стоки.“
2. Точки 18 – 26 се отменят.
§ 13. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Дирекция „Политики по агрохранителната верига“:
1. подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на
държавната политика в областта на качеството и безопасността на храните и фуражите,
здравеопазването на животните, здравето на
растенията и растителния репродуктивен
материал;
2. подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на
държавната политика в областта на хранителната индустрия в обхвата на компетенциите
на министерството;
3. разработва и/или съгласува проекти на
нормативни актове, свързани с безопасността
на храните и фуражите, здравеопазването на
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животните, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал;
4. коорд и н и ра изг о т вя нет о на ед и нен
многогодишен национален план за контрол
в изпълнение на чл. 41 от Регламент (ЕО)
№ 882/2004 на Европейския парламент и
на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със
законодателството в областта на фуражите
и храните и правилата за опазване здравето
на животните и хуманното отношение към
животните, и годишен доклад за изпълнение
на единния многогодишен национален план
за контрол;
5. подпомага методически структурите
на министерството, имащи отношение към
агрохранителната верига;
6. координира дейността на министерството с Министерството на здравеопазването, с
други ведомства и с браншовите организации
по отношение на качеството и безопасността
на храните и фуражите, здравеопазването на
животните, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал;
7. подпомага министъра при разработването на законодателството и политиката
на министерството, свързана с дейността
на лабораториите, извършващи официален
контрол по хранителната верига;
8. осъществява функции на национална
контактна точка по Кодекс Алиментариус
и координира ефективното функциониране
на дейностите по Кодекс Алиментариус в
България;
9. приема заявления за предлагане на генетично модифицирани организми на пазара
като продукти или съставка на продукти и
участва в Комисията по генетично модифицирани организми;
10. води и поддържа в електронен вид
публичен регистър на издадените от министъра разрешения за пускане на пазара на
генетично модифицирани организми;
11. изгражда и поддържа Система за бързо
предупреждение за храни и фуражи (R ASFF)
в Република България и изпълнява ролята на
национално звено за контакт на системата;
12. изготвя анализи на технологиите на
производство на храни и осъществява наблюдение при развитието на новите технологии
в хранителната промишленост;
13. изготвя планове за действие в сектора
на хранителната промишленост в случаи на
затруднен достъп до пазара;
14. анализира законодателството на другите държави – членки на ЕС, в областта на
агрохранителната верига;
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15. организира и участва в работата на Националния консултативен съвет за по-добро
функциониране на веригата на предлагане
на храни;
16. подпомага министъра на земеделието
и храните в диалога с представители на бизнеса от хранителния сектор по отношение
на агрохранителната верига;
17. участва в осъществяване на съвместна
дейност с Европейския орган по безопасност
на храните, Световната здравна организация,
Организацията за прехрана и земеделие, Кодекс Алиментариус, Световната организация
за здравеопазване на животните и с други
международни организации по безопасност
на храните и фуражите, здравеопазване на
животните, здраве на растенията и растителния репродуктивен материал;
18. участва в работата на работните групи към Съвета на ЕС в конфиг у раци ята
му „Селско стопанство и рибарство“ и към
Европейската комисия по въпросите от компетентността на дирекцията;
19. у частва в работата на Постоянни я
комитет по растения, животни, храни и фуражи, Кодекс Алиментариус и на работните
групи към него;
20. участва в изготвянето на становища
и позиции за участие в работните органи
към Съвета на Европа, Съвета на ЕС и
Европейск ата ком иси я по въп роси т е о т
компетентността на дирекцията;
21. участва в работата на работна група
1 „Свободно движение на стоки“, работна
група 21 „Защита на потребителите“, работна
група 22 „Здравеопазване“ и работна група
30 „Разширяване“ по Постановление № 85
на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз;
22. участва при разработването на държ а внат а п р о фи ла к т и ч на п р ог ра ма и на
Списъка на заразните болести по чл. 118,
ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и програмите за надзор върху
заразните болести;
23. обмен я информаци я с Цен т ъра за
оценка на риска по отношение на рисковете,
свързани с агрохранителната верига;
24. провежда обучения на експертите от
звената за контакт по Системата за бързо
предупреждение за храни и фуражи в Република България;
25. подпомага министъра при издаване на
удостоверения за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти
по национални стандарти (БДС);
26. води и поддържа публичен регистър на
издадените от министъра удостоверения за
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съответствие с качествените характеристики
на млечните продукти по БДС;
27. извършва проверки по жалби и сигнали върху дейността на Българската агенция
по безопасност на храните по въпросите
на безопасността на храните и фуражите,
здравеопазването на животните, здраве на
растенията и растителния репродуктивен
материал;
28. изпълнява задълженията по Постановление № 165 на Министерския съвет от
2004 г. за организацията и координацията
на обмена на информация за технически
регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване
на процед у рите, свързани с прилагането
на някои национални технически правила
за прод у к ти, законно предлагани на пазара на друга държава членка (обн., ДВ,
бр. 64 от 20 04 г.; изм., бр. 91 от 20 05 г.,
бр. 40 от 2006 г., бр. 48 от 2009 г. и бр. 52
от 2011 г.), като контактна точка за системата на Министерството на земеделието и
храните по Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни
1998 г., ус та новява ща п роцед у ра за п редоставянето на информация в сферата на
техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното
общество, отговорна за нотификацията пред
Министерството на икономиката;
29. извърш ва од и т и верифи к а ц и я на
официалния контрол, осъществяван от Българската агенция по безопасност на храните;
30. извършва одит на звената за контакт
по Системата за бързо предупреждение за
храни и фуражи;
31. изпълнява и други задачи, възложени
от министъра или от ресорния заместникминистър.“
§ 14. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „чл. 15а“ се заменят с
„чл. 15“.
2. Точка 17 се отменя.
3. Точки 19 и 20 се изменят така:
„19. координира дейността по спазване на
зоохигиенните и ветеринарномедицинските
изисквания при отглеждането на селскостопанските животни;
20. участва в извършването на комплексни проверки на място в животновъдните
обекти по жалби и сигнали на граждани за
установяване на съответствие на дейността
им с действащото законодателство;“.
4. В т. 23 накрая се добавя „и продукти,
получени от тях“.
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5. В т. 24 накрая се добавя „и продукти,
получени от тях“.
6. Точки 25 – 27 се изменят така:
„25. поддържа и актуализира публичен
регистър по чл. 11е от Закона за животновъдството;
26. участва при извършването на мониторинг върх у дейност та на независимите
акредитирани лаборатории относно изследването на сурово мляко;
27. участва в осъществяването на надзор
върху вземането, транспортирането и приемането на проби сурово мляко с периодични
проверки на място;“.
7. В т. 28 думите „на категоризираните“
се заменят с „във“ и думите „от I, II и III
група“ се заличават.
8. Точка 29 се отменя.
9. В т. 31 думите „регистър на производителите на краве мляко и“ се заличават.
10. Създават се т. 41 – 45:
„41. подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на
държавната политика в областта на хуманното отношение към животните;
42. разработва и/или съгласува проекти
на нормативни актове, свързани с качеството
на сурово мляко, хуманното отношение към
животните и обезвреж дане на странични
животински продукти;
43. подпомага методически структурите
на министерството и координира дейностите
му с други ведомства и организации, имащи
отношение към хуманното отношение към
животните и обезвреж дане на странични
животински продукти;
44. участва в осъществяване на съвместната дейност със Световната организация
за здравеопазване на животните и с други
меж д у нар од н и орг а н иза ц и и, свърза н и с
х у ма нно т о о т ношение к ъм ж иво т ни т е и
страничните животински продукти;
45. организира и участва в работата на
Съвета за наблюдение производството на
суровини и храни от краве мляко като постоянен консултативен орган към министъра
на земеделието и храните.“
§ 15. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 43. Дирек ци я „Хидромелиорации,
инвестиционна политика и концесии“:“.
2. Създават се т. 24 – 29:
„24. подпомага министъра при осъществяване на концесионната политика в областта
на неговата компетентност;
25. подпомага министъра при организиране и осъществяване на подготвителните
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действия и провеждането на процедури за
предоставяне на концесии по реда на Закона
за концесиите, Правилника за прилагане
на Закона за концесиите и/или друг закон
за обекти, предоставени за управление на
министерството или на второстепенни разпоредители с бюд жет към минист ъра на
земеделието и храните, и/или за услуги от
обществен интерес в областта на неговата
компетентност;
26. изготвя становище по проекти на актове, свързани с прилагането на Закона за
концесиите и Правилника за прилагане на
Закона за концесиите;
27. подпомага министъра при организирането и осъществяването на контрола по
изпълнението на концесионните договори;
28. подготвя и представя в Националния
концесионен регистър данните за сключените
концесионни договори и документацията за
архивното досие на концесията;
29. следи за спазването на нормативните
актове при експлоатацията на обектите и/
или на услугите, предоставени чрез концесия,
и осигурява поддръжката на собствеността
и на недвижимите имоти – държавна собственост, предоставени за управление на
министерството.“
§ 16. Приложението към чл. 15, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 15, ал. 2
Обща численост на персонала в Министерството на земеделието и храните –
654 щатни бройки
Политически кабинет
в т.ч.:
експертни и технически сътрудници
Главен секретар
Инспекторат
финансови контрольори
дирекция „Вътрешен одит“
дирекция „Сигурност“
Звено за наблюдение, координация
и контрол на дейността на
Разплащателната агенция
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Човешки ресурси“
дирекция „Правно обслужване и
обществени поръчки“
дирекция „Финансово управление“
дирекция „Управление на
собствеността“
дирекция „А дминистративно и
информационно обслужване“ 
дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“

16
11
1
15
2
11
10

7
153
13
38
26
29
37
10
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Специализирана администрация
в т.ч.:

439

Главна дирекция „Земеделие и
регионална политика“
в т.ч.:

96

Централно управление

68

Център „Поддържане на бази данни
на СИЗП“ – София
дирекция „Поземлени отношения и
комасация“
дирекция „Търговски дружества и
държавно участие“
дирекция „Развитие на горския сектор“
дирекция „Пазарни мерки и
организации на производители“
дирекция „Директни плащания и
схеми за качество“
дирекция „Анализ и стратегическо
планиране“
дирекция „Държавни помощи и
регулации“
дирекция „Европейска координация
и международни отношения“
дирекция „Развитие на
селските райони“
дирекция „Морско дело и рибарство“
дирекция „Политики по
агрохранителната верига“
дирекция „Биологично земеделие и
растениевъдство“
дирекция „Животновъдство“
дирекция „Хидромелиорации,
инвестиционна политика
и концесии“

28
45
16
17
26
20
16
20
23
50
26
25
17
23
19“

Заключителни разпоредби
§ 17. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г.,
бр. 71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90
от 2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г.,
бр. 9, 15, 49, 50, 52 , 59 и 72 о т 2 011 г.,
бр. 14, 48, 84 и 103 от 2012 г., бр. 77 от
2013 г. и бр. 29, 50 и 68 от 2015 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 т. 5 се отменя.
2. В приложението към чл. 2, ал. 3:
а) точка 5 се отменя;
б) в т. 24 числото „1746“ се заменя с „1814“.
§ 18. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26
ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, приета с Постановление № 59
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.,
бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от
2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2 се създава ал. 4:
„(4) За случаите на извършване на оценка
на безопасните разстояния и одобряване на
местоположението на предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал чрез
процедурата по ОВОС по реда на чл. 99б ЗООС
се прилагат и изискванията на наредбата по
чл. 103, ал. 9 ЗООС.“
2. В чл. 2а:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) В срок до 3 дни от постановяване на
решението по ал. 3 компетентният орган или
оправомощено от него длъжностно лице:
1. предоставя оригинал на решението на
възложителя на предложение по чл. 81, ал. 1,
т. 2 ЗООС;
2. обявява решението чрез съобщение в
продължение на 14 дни на общественодостъпно
място в сградата на МОСВ и/или на РИОСВ
и на интернет страницата си, чрез която осигурява достъп до съдържанието на решението;
3. информира писмено за взетото решение
съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства, съответната
басейнова дирекция, на чиято територия е
предвидено да се реализира инвестиционното
предложение, и/или Изпълнителната агенция
за проучване и поддържане на р. Дунав, съответната РИОСВ, и/или дирекция на национален
или природен парк, и/или Изпълнителната
агенция по околна среда;
4. информира писмено съответния орган за
одобряване/разрешаване на инвестиционното
предложение, като предоставя копие от постановеното решение.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя
така:
„(5) Компетентният орган прекратява започнала процедура по ОВОС, когато повече
от 12 месеца:
1. не са изпълнени от възложителя дадените му указания от компетентния орган по
чл. 5, ал. 1;
2. не са изпълнени от възложителя дадените му указания от компетентния орган по
чл. 6, ал. 3;
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3. не е внесено за консултация задание за
обхват на ОВОС по чл. 10, ал. 5, в т.ч. след
постановено решение да се извърши ОВОС;
4. не е внесен от възложителя доклад за
ОВОС за оценка на качеството му по чл. 13
след проведени консултации по обхват и съдържание на ОВОС по чл. 10, ал. 5;
5. не е внесен от възложителя доклад за
ОВОС за оценка на качеството му по чл. 17,
ал. 10;
6. не е организирано обществено обсъждане
по чл. 17 след определяне на засегнатите общини, райони и/или кметства съгласно чл. 16;
7. не са изпълнени от възложителя задълженията му за представяне на резултатите от
общественото обсъждане на компетентния
орган по чл. 17, ал. 4 и 5.“;
в) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в
изречение първо думите „по ал. 4“ се заменят
с „по ал. 5“.
3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Възложителят е длъжен да информира писмено компетентните органи – МОСВ/
РИОСВ, в най-ранния етап за своето инвестиционно предложение, като внася уведомление
по образец съгласно приложение № 5 в един
екземпляр на хартиен и електронен носител.
Възложителят е длъжен да осигури еднаквост
на съдържанието на хартиения и електронния
носител на информацията с приложенията.
(2) Едновременно с уведомяването на компетентния орган по ал. 1 възложителят уведомява
писмено кмета на съответната/съответните
община/общини, район/райони и кметство
или кметства, а засегнатото население – чрез
средствата за масово осведомяване и/или по
друг подходящ начин.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се съобразява
с особеностите на инвестиционното предложение, като съдържа:
1. данни за възложителя;
2. резюме на предложението, в т.ч. описание
на основните процеси, капацитет (в т.ч. на
съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към
ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали
е: за ново инвестиционно предложение и/или
за разширение, или за изменение на производствената дейност, за необходимост от други
свързани с основния предмет спомагателни
или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на
съществуваща или необходимост от изграждане
на нова техническа инфраструктура (пътища/
улици, газопровод, електропроводи и др.); за
предвидени изкопни работи, за предполагаема
дълбочина на изкопите, за ползване на взрив;
3. връзка с други съществуващи и одобрени
с устройствен или друг план дейности в обхвата
на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4,
т. 2 ЗООС – одобрени устройствени планове
съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са
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определени зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък
или висок рисков потенциал; необходимост
от издаване на съгласувателни/разрешителни
документи по реда на специален закон; орган
по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;
4. местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот,
географск и координати или правоъг ълни
проекционни UTM координати в 35 зона в
БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична
мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна
защита, и територии за опазване обектите на
културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с
опасни вещества за случаите по чл. 103, ал. 4,
т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;
5. природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни,
промишлени и други нужди – чрез обществено
водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/
или от повърхностни води, и/или подземни
води, необходими количества, съществуващи
съоръжения или необходимост от изграждане
на нови съоръжения;
6. очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители;
7. отпадъци, които се очаква да се генерират,
и предвиждания за тяхното третиране;
8. очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини
за третирането им (пречиствателна станция/
съоръжение и др.), отвеждане и заустване в
канализационна система/повърхностен воден
обект/водоплътна изгребна яма и др.;
9. в случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС –
очаквани количества, вид и класификация на
опасните вещества съгласно приложение № 3
към ЗООС.
(4) При инвестиционно предложение за
изграждане на ново или изменения или разширения на съществуващо предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, което попада в обхвата на приложение
№ 1 или приложение № 2 към ЗООС, към
уведомлението по ал. 1 се прилага актуално
уведомление по чл. 103 ЗООС за класификация
на предприятието/съоръжението в съответствие
с Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на
последствията от тях, приета с Постановление
№ 2 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ,
бр. 5 от 2016 г.).
(5) Изключение по ал. 4 се допуска при
инвестиционно предложение за изграждане
на ново предприятие/съоръжение, за което на
този етап не е налична пълна информация за
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класификацията на опасните вещества, които
се очаква да са налични на площадката на
предприятието/съоръжението.
(6) В случаите по ал. 5 уведомлението по
чл. 103 ЗООС се подава с оценката и информацията по чл. 6, ал. 1, т. 2 за инвестиционно
предложение в обхвата на приложение № 2 към
ЗООС, съответно със заданието за ОВОС по
чл. 10, ал. 3 за инвестиционно предложение в
обхвата на приложение № 1 към ЗООС.“
4. В чл. 5:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 след думата „раздел“ се добавя „I
и/или“, а след думите „уведомяването по“ се
добавя „чл. 103, ал. 5 и/или“;
бб) в т. 3 думите „чл. 22г, ал. 3“ се заменят
с „чл. 22г, ал. 4“;
вв) създава се нова т. 4:
„4. прилагане на чл. 156е, ал. 5 – 9 от Закона
за водите;“
гг) създава се т. 5:
„5. в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС
потвърждение за класификацията на предприятието/съоръжението с нисък или висок
рисков потенциал в съответствие с критериите
на приложение № 3 към ЗООС или за липсата
на такава класификация;“
дд) досегашната т. 4 става т. 6;
б) в ал. 2 изречение второ се заличава.
5. В чл. 6:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) За преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС за предложенията по
чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят внася писмено
искане по образец съгласно приложение № 6
до компетентния орган по чл. 93, ал. 2 или 3
ЗООС, към което прилага:
1. един екземпляр от информацията по приложение № 2 на хартиен и електронен носител
и информация относно обществения интерес
към инвестиционното предложение, който е
проявен по реда на ал. 9;
2. информацията и оценката по чл. 99б,
ал. 1 ЗООС в един екземпляр на хартиен и
електронен носител съгласно изискванията на
наредбата по чл. 103, ал. 9 ЗООС – в случаите
по чл. 109, ал. 4 ЗООС;
3. предложението за управление на минните отпадъци – в случаите по чл. 22г, ал. 4 от
Закона за подземните богатства;
4. документ за платена такса съгласно Тарифа
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на околната среда и водите,
приета с Постановление № 136 на Министерския
съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г.,
бр. 79 от 2014 г. и бр. 5 от 2016 г.).“;
б) в ал. 2 думите „два екземпляра на“ се
заличават;
в) в ал. 6 думите „и на оценката“ се заменят
с „и/или на оценката“;
г) алинея 9 се изменя така:
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„(9) За изясняване на обществения интерес
по ал. 1 възложителят:
1. осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като поставя съобщение на своята интернет страница и/или по
друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до
информацията и за изразяване на становища
от заинтересувани лица;
2. не по-късно от внасянето на искането по
ал. 1 предоставя копие от информацията по
приложение № 2 на хартиен и на електронен
носител на съответната община/район/кметство по чл. 5, ал. 2.“;
д) създава се ал. 10:
„(10) В срок до 3 дни след получаването на
информацията по приложение № 2 съответната
община/район/кметство:
1. осигурява обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставя
съобщение на интернет страницата си (ако
има такава) и на общественодостъпно място
за достъпа до информацията и за изразяване
на становища от заинтересувани лица;
2. в срок до 3 дни след изтичането на срока
по т. 1 изпраща на съответния компетентен
орган резултатите от обществения достъп, в
т.ч. по начина на осигуряването му по образец
съгласно приложение № 7.“
6. В чл. 7:
а) в ал. 1, т. 3 думите „по чл. 6, ал. 8 и 9“
се заменят с „по чл. 6, ал. 8 – 10“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 2:
ааа) в основния текст думите „със специализираните компетентни органи на Министерството на здравеопазването“ се заменят със
„с Министерството на здравеопазването или
съответната регионална здравна инспекция
(РЗИ)“;
ббб) в буква „б“ думите „регионална здравна
инспекция (РЗИ)“ се заменят с „РЗИ“;
бб) създава се нова т. 3:
„3. в случаите по чл. 99б ЗООС изпраща
представената информация и оценка по чл. 6,
ал. 1, т. 2 за становище и на министъра на
вътрешните работи, на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ и на кмета на общината,
на чиято територия се намира предприятието/
съоръжението, а в случаите по чл. 93, ал. 3
ЗООС – на техните териториални подразделения, като определя срок за отговор до
10 дни от получаването им.“
7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) В срок до един месец от внасянето
на искането по чл. 6 компетентният орган се
произнася с решение по необходимостта от
извършване на ОВОС, което съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. името на възложителя, местожителството/
седалището, ЕИК;
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3. кратко описание на инвестиционното
предложение;
4. правните и фактическите основания за
постановяване на решението;
5. мотиви въз основа на критериите по
чл. 93, ал. 4 ЗООС;
6. условия, мерки и ограничения при необходимост;
7. разпоредителна част;
8. пред кой орган и в какъв срок може да
се обжалва;
9. дата на издаване и подпис.
(2) В случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС в
решението се включват мотиви за потвърждаване или непотвърждаване на използването
на най-добри налични техники. При мотиви
за непотвърждаване в решението се вписва
условие за подаване на заявление за издаване
на комплексно разрешително при спазване на
чл. 118, ал. 1 ЗООС.
(3) В случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС в
решението се включват мотиви за одобряване
на местоположението и потвърждаване на
безопасните разстояния и се поставят условия
към съоръженията и технологиите, както и
към доклада за безопасност за предприятие/
съоръжение с висок рисков потенциал, като
се описват видът и количеството на опасните
вещества от приложение № 3 към ЗООС и
дейностите и съоръженията, в които те ще са
налични.
(4) При преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС, независимо от заключенията по останалите критерии по чл. 93, ал. 4
ЗООС, компетентният орган задължително
се произнася с решение да се извърши ОВОС,
когато:
1. са налице обстоятелства по чл. 31, ал. 8
от Закона за биологичното разнообразие, и/или
2. със становището си по чл. 7, ал. 2, т. 2
Министерството на здравеопазването или
съответната РЗИ мотивира предположение за
значително въздействие и възникване на риск
за човешкото здраве от осъществяване на
инвестиционното предложение въз основа на
критерии, одобрени със заповед от министъра
на здравеопазването, съгласувано с министъра
на околната среда и водите, и/или
3. са налице обстоятелства по чл. 99б, ал. 6
ЗООС.
(5) В срок до 3 дни от постановяване на
решението по ал. 1 компетентният орган или
оправомощено от него длъжностно лице:
1. предоставя оригинал на решението на
възложителя;
2. обявява решението чрез съобщение в
продължение на 14 дни на общественодостъпно
място в сградата на МОСВ и/или РИОСВ и на
интернет страницата си, чрез която осигурява
достъп до съдържанието на решението;
3. информира писмено за взетото решение
съответната/съответните община/общини,
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район/райони, кметство/кметства, съответната басейнова дирекция, на чиято територия е
предвидено да се реализира инвестиционното
предложение, и/или Изпълнителната агенция за
проучване и поддържане на р. Дунав, съответната РИОСВ, и/или дирекция на национален или
природен парк, и/или Изпълнителната агенция
по околна среда, а за случаите по чл. 109, ал. 4
ЗООС – и органите по чл. 7, ал. 2, т. 3;
4. информира писмено съответния орган за
одобряване/разрешаване на инвестиционното
предложение и му предоставя копие от постановеното решение за съобразяване с разпоредбата
на чл. 82, ал. 5 ЗООС.“
8. В чл. 10:
а) в ал. 3:
аа) в т. 1, буква „б“ накрая се поставя запетая и се добавя „в т.ч. на опасните вещества от
приложение № 3 към ЗООС, които ще бъдат
налични в предприятието/съоръжението и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение
и употреба в случаите по чл. 99б ЗООС“;
бб) в т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „в т.ч. кумулативно“;
вв) в т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „в т.ч. в случаите по чл. 99б във връзка
с чл. 109, ал. 4 ЗООС“;
б) в ал. 7 думите „със специализираните
компетентни органи на Министерството на
здравеопазването“ се заменят със „с Министерството на здравеопазването или РЗИ“.
9. В чл. 11:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 99б, ал. 2, т. 2 и ал. 6
ЗООС информацията и оценката по чл. 99б,
ал. 1 ЗООС се изготвят в съответствие с Наредбата за предотвратяване на големи аварии
с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в
т. 3 думите „инвестиционните предложения“
се заменят с „инвестиционното предложение“;
в) досегашната ал. 4 става ал. 5;
г) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в
т. 4 накрая се добавя „и от оценката по чл. 99б
във връзка с чл. 109, ал. 4 ЗООС“;
д) досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 7 и 8.
10. В чл. 12:
а) в ал. 1, т. 5 думите „чл. 11, ал. 3“ се заменят с „чл. 11, ал. 4“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Като отделни самостоятелни приложения към доклада за ОВОС се прилагат:
1. в случаите по чл. 99б, ал. 2, т. 2 ЗООС – информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС;
2. в случаите по чл. 22г, ал. 4 от Закона
за подземните богатства – предложението за
управление на минните отпадъци;
3. оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в случаите
по чл. 118, ал. 2 ЗООС за всяка от инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС;
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4. нетехническото резюме на доклада за
ОВОС по чл. 96, ал. 1, т. 9 ЗООС;
5. доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони в случаите, когато
компетентният орган е изискал изготвянето
на такъв доклад;
6. заданието по чл. 10.“
11. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) За оценяване качеството на
доклада за ОВОС възложителят внася искане
за издаване на решение по ОВОС по образец
съгласно приложение № 8, към което представя по един екземпляр от доклада по чл. 12 и
приложенията му на хартиен и на електронен
носител и копие от документ за платена такса.
(2) Възложителят е длъжен да осигури еднаквост на съдържанието в документацията,
представена по ал. 1, на хартиения и на електронния носител.“
12. В чл. 14:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Компетентният орган оценява качеството на доклада по чл. 12 в срок 30 дни от
внасянето му, като оценява качеството на
доклада за ОВОС по чл. 12, ал. 1 и нетехническото резюме по чл. 12, ал. 2, т. 4 въз основа
на следните критерии:
1. съответствие с изработеното задание по
чл. 10;
2. отразяване на резултатите от проведените
консултации;
3. равностойно описание, анализ и съпоставка на алтернативите;
4. оценка на значимостта на въздействията;
описание на: преки и непреки, кумулативни,
кратко-, средно- и дълготрайни, постоянни и
временни, положителни и отрицателни въздействия върху човека и околната среда от
строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение;
5. предлагане на мерки за предотвратяване или намаляване на значителните вредни
въздействия за осигуряване на съответствие с
нормативната уредба по околна среда и разработен в табличен вид план за изпълнение на
мерките съгласно образец по приложение № 2а;
6. наличие на графични материали – карти,
схеми, скици, диаграми и др., в подходящ мащаб;
7. нетехническото резюме да не съдържа
технически термини.“;
б) в ал. 2, т. 2 след думата „здравеопазването“ съюзът „и“ се заменя с „или“;
в) в ал. 3 в основния текст след думата
„доклада“ се добавя „за ОВОС“;
г) в ал. 4 след думата „доклада“ се добавя
„за ОВОС“;
д) в ал. 6, изречение второ думите „в два
екземпляра на“ се заличават;
е) създават се нови ал. 7 и 8:
„(7) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС,
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представена като приложение към доклада за
ОВОС, на министъра на вътрешните работи,
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“ и на кмета
на общината, на чиято територия се намира
предприятието/съоръжението, а в случаите по
чл. 94, ал. 2 ЗООС – на техните териториални
подразделения, за представяне на становище по
компетентност относно одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните
разстояния, като определя срок за отговор не
повече от 14 дни.
(8) При установени от органите по ал. 7
непълноти, пропуски или неточности в представената като приложение към доклада за
ОВОС информация и оценка по чл. 99б, ал. 1
ЗООС връща за допълване или преработване с
доклада за ОВОС по реда на чл. 15, ал. 2 и дава
конкретни указания. При представяне на отрицателно становище органите по ал. 7 излагат
своите мотиви в съответствие с представената
информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС
и когато е приложимо, със съответните специализирани нормативни актове за определяне
на безопасни разстояния.“;
ж) досегашните ал. 7 – 9 стават съответно
ал. 9 – 11.
13. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) При положителна оценка по
чл. 14, ал. 3 становище от Изпълнителната
агенция по околна среда относно потвърждаване
или непотвърждаване използването на най-добри налични техники, становища от органите
по чл. 114, ал. 2 ЗООС относно одобряване на
местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния на предприятията по чл. 99б,
ал. 1 ЗООС и положителна оценка на приложен към доклада за ОВОС доклад за оценка
на степента на въздействие върху защитените
зони компетентният орган или оправомощено
от него длъжностно лице с писмо уведомява възложителя. При необходимост компетентният орган или оправомощено от него
длъжностно лице мотивирано може да изиска
допълнително представяне на копие от доклада и приложенията към него на хартиен и
на електронен носител. Компетентният орган
осигурява обществен достъп до доклада за
ОВОС на своята интернет страница за период
30 календарни дни преди срещата/срещите за
общественото обсъждане по чл. 17.
(2) При отрицателна оценка по чл. 14, ал. 4
и/или по чл. 14, ал. 10 компетентният орган
или оправомощено от него длъжностно лице
уведомява възложителя, връща доклада за
ОВОС и/или доклада за оценка на степента
на въздействие върху защитените зони за допълване или преработване и дава конкретни
указания за това, в т.ч. указания съгласно
чл. 99б, ал. 6 ЗООС, когато е приложимо.
Компетентният орган оценява допълнения/
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преработения доклад за ОВОС и/или доклад
за оценка на степента на въздействие върху
защитените зони по реда на чл. 14.
(3) В случаите по ал. 2 компетентният орган
или оправомощено от него длъжностно лице
определя срок за представяне на допълнения/
преработения доклад за ОВОС и/или доклад
за оценка на степента на въздействие върху
защитените зони. Когато допълненият/преработеният доклад за ОВОС и/или доклад за
оценка на степента на въздействие не бъде
представен в указания срок, процедурата по
ОВОС се прекратява, за което се уведомява
възложителят.
(4) При три поредни отрицателни оценки
на качеството на доклада за ОВОС и/или на
доклада за оценка на степента на въздействие
върху защитените зони компетентният орган
прекратява процедурата по ОВОС, за което
уведомява възложителя.“
14. В чл. 17:
а) в ал. 1:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. засегнатите общини, райони и/или кметства по чл. 16 потвърждават писмено мястото, датата и часа за провеждане на срещата/
срещите за обществено обсъждане, мястото
и времето за обществен достъп до доклада
за ОВОС и приложенията към него, както и
мястото за предоставяне на писмени становища или правят друго предложение в срока по
чл. 97, ал. 2 ЗООС, като при непроизнасяне в
7-дневния срок се смята, че предложението на
възложителя е прието; възложителят ги обявява
в средствата за масово осведомяване и/или по
друг подходящ начин най-малко 30 дни преди
срещата/срещите за общественото обсъждане;
обявата се изготвя по образец съгласно приложение № 3;“
бб) създава се нова т. 3:
„3. от засегнатите общини/райони/кметства
се осигурява уведомяване по подходящ начин
на населението за предстоящото обществено
обсъждане, включително чрез поставяне на
обява на общественодостъпно място в сградата
на общината/района/кметството, за което се
съставя протокол, копие от който се предоставя
на компетентния орган;“
вв) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „7 дни след това“ се заменят с „най-малко
30 дни преди срещата/срещите за обществено
обсъждане“;
гг) досегашните т. 4 – 6 стават съответно
т. 5 – 7;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) В срок 10 дни след срещата/последната
среща за обществено обсъждане възложителят
представя на компетентния орган и на съответните общини/райони/кметства писмено
становище по предложенията, препоръките,
мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане.“;
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в) създава се нова ал. 6:
„(6) Съответните общини/райони/кметства осигуряват за срок 7 дни на интернет
страницата си и/или по друг подходящ начин
обществен достъп до становището по ал. 5 на
заинтересуваните лица или организации и на
вносителите на предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат от общественото
обсъждане, за което предоставят информация
на компетентния орган.“;
г) досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя
така:
„(7) Когато в резултат на общественото
обсъж дане са предложени писмено други
възможни начини за осъществяване на инвестиционното предложение и/или нова информация въз основа на експертна оценка, която
се различава от представената в доклада за
ОВОС, възложителят по своя преценка възлага
допълване на доклада за ОВОС и приложенията
към него. Преценката да не се възлага допълване на доклада за ОВОС заедно с мотивите
за нея се включва към становището по ал. 5.“;
д) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
изречение второ се заличава;
е) досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя
така:
„(9) В случаите на допълване на доклада
за ОВОС по ал. 7 и/или ал. 8 възложителят
уведомява писмено компетентния орган и
съответните общини/райони/кметства и посочва срока за представяне на допълнението.
Писменото уведомяване се счита за неразделна част от становището по ал. 5. Качеството
на допълнения доклад по ал. 7 и/или ал. 8 се
оценява от компетентния орган по реда на
чл. 14 и 15.“;
ж) създава се ал. 10:
„(10) След положителна оценка на качеството
на допълнения доклад по ал. 7 се извършва
ново обществено обсъждане по реда на чл. 17.“;
з) досегашната ал. 9 става ал. 11.
15. В чл. 19:
а) в ал. 1, т. 4 думите „специализираните
компетентни органи“ се заличават;
б) в ал. 2:
аа) в т. 5 думите „специализираните компетентни органи“ се заличават;
бб) създава се т. 6:
„6. са налице обстоятелствата по чл. 99б,
ал. 7 ЗООС.“
16. В чл. 20 ал. 2 се изменя така:
„(2) В срока по ал. 1 не се включва времето
за допълване на доклада по чл. 17, ал. 7 и/или
ал. 8 и действията по реда на чл. 17, ал. 9 и 10.“
17. Член 20а се изменя така:
„Чл. 20а. Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:
1. оповестява решението по ОВОС по реда
на чл. 99, ал. 4 ЗООС;
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2. изпраща копие от постановеното решение
за съобразяване на съответния компетентен
орган, който по реда на специален закон одобрява/разрешава осъществяването на инвестиционното предложение;
3. информира писмено за взетото решение
съответната/съответните община/общини,
район/райони и кметство/кметства, съответната РИОСВ, басейновата дирекция, на чиято
територия е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, и/или Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на
р. Дунав, и/или дирекция на национален или
природен парк, и/или Изпълнителната агенция
по околна среда.“
18. В чл. 22:
а) в ал. 3 след думата „условията“ се добавя
„и мерките“;
б) в ал. 4 след думите „случаите по“ се
добавя „чл. 93, ал. 7 и“;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Органът, постановил решението за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС или решението по ОВОС, оповестява
резултатите от проверката по ал. 4, като:
1. публикува съобщение на интернет страницата си;
2. информира писмено съответния орган за
одобряване/разрешаване на инвестиционното
предложение за съобразяване с характера на
резултатите от проверката по ал. 4.“
19. В чл. 25:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 2
след думите „на територията на друга държава
или държави“ се поставя запетая и се добавя
„включително трансгранично въздействие от
големи аварии“;
б) създава се ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 99б ЗООС възложителят на предприятие/съоръжение с висок рисков
потенциал представя на компетентния орган
и оценка на трансграничните въздействия от
големи аварии, произтичащи от дейностите с
опасни вещества в предприятието/съоръжението.“
20. В § 1 на допълнителните разпоредби се
създава т. 4:
„4. „Най-ранен етап“ за писмено информиране на компетентния орган по смисъла на чл. 4,
ал. 1 е етапът, на който е налична информацията в обхвата и съдържанието по чл. 4, ал. 3
за определяне и провеждане на приложимата
процедура по глава шеста от ЗООС.“
21. В приложение № 2 към чл. 6:
а) в част I, в т. 1 абревиатурата „ЕГН“ и
запетаята след нея се заличават;
б) в част II:
аа) в т. 3 накрая се добавя „в обхвата на
въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения“;
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бб) в т. 6 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни
вещества от приложение № 3 към ЗООС“;
вв) в т. 16 след думите „риск от“ се добавя
„аварии и“.
22. В приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2:
а) думите „чл. 97, ал. 3“ се заменят с „чл. 97,
ал. 4“;
б) след думите „(ако е налична)“ се добавя
„и/или оценката и информацията по чл. 99б,
ал. 1 ЗООС (за предприятие/съоръжение с
нисък/висок рисков потенциал)“.
23. Създава се приложение № 5 към чл. 4,
ал. 1:
„Приложение № 5
към чл. 4, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
или
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ .........

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от .........................................................................
...................................................................................
(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на
възложителя – физическо лице)
...................................................................................
(седалище и единен идентификационен номер на
юридическото лице)
Пълен пощенски адрес: .........................................
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): .....................
...................................................................................
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: ...................................................
Лице за контакти: ..................................................
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че .........................................
има следното инвестиционно предложение:
...................................................................................
...................................................................................
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението
...................................................................................
����������������������������������������������������������������������������������
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно
предложение, и/или за разширение или изменение
на производствената дейност съгласно приложение
№ 1 или приложение № 2 към Закона за опазване
на околната среда (ЗООС)
2. Описание на основните процеси, капацитет,
обща използвана площ; необходимост от други
свързани с основния предмет спомагателни или
поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на
нова техническа инфраструктура (пътища/улици,
газопровод, електропроводи и др.); предвидени
изкопни работи, предполагаема дълбочина на
изкопите, ползване на взрив:
...................................................................................
����������������������������������������������������������������������������������

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

3. Връзка с други съществуващи и одобрени
с устройствен или друг план дейности в обхвата
на въздействие на обекта на инвестиционното
предложение, необходимост от издаване на
съгласу вателни/разрешителни док у менти по
реда на специален закон; орган по одобряване/
разрешаване на инвестиционното предложение
по реда на специален закон:
...................................................................................
...................................................................................
����������������������������������������������������������������������������������
4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот,
като за линейни обекти се посочват засегнатите
общини/райони/кметства, географски координати
или правоъгълни проекционни UTM координати
в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или
засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна
защита, и територии за опазване на обектите на
културното наследство, очаквано трансгранично
въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)
...................................................................................
����������������������������������������������������������������������������������
5. Природни ресурси, предвидени за използване
по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни,
промишлени и други нужди – чрез обществено
водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от
повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или
необходимост от изграждане на нови)
...................................................................................
...................................................................................
����������������������������������������������������������������������������������
6. Очаквани общи емисии на вредни вещества
във въздуха по замърсители:
...................................................................................
...................................................................................
����������������������������������������������������������������������������������
7. Отпадъци, които се очаква да се генерират,
и предвиждания за тяхното третиране:
...................................................................................
...................................................................................
8. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и
др.), сезонност, предвидени начини за третирането
им (пречиствателна станция/съоръжение и др.),
отвеждане и заустване в канализационна система/
повърхностен воден обект/водоплътна изгребна
яма и др.)
...................................................................................
����������������������������������������������������������������������������������
9. Опасни химични вещества, които се очаква
да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните
вещества, които ще са налични в предприятието/
съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и
ограничаване на последствията от тях)
...................................................................................
����������������������������������������������������������������������������������
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І. Моля да ни информирате за необходимите
действия, които трябва да предприемем, по реда
на глава шеста ЗООС.
ІІ. Друга информация (не е задължително за
попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само
на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено
в приложение № 1 или в приложение № 2 към
ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен
план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС)
поради следните основания (мотиви):
...................................................................................
����������������������������������������������������������������������������������
Прилагам:
1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/
райони и кметство или кметства и на засегнатото
население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2
от Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната среда,
приета с Постановление № 59 на Министерския
съвет от 2003 г.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен
акт права за иницииране или кандидатстване
за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1. допълнителна информация/документация,
поясняваща инвестиционното предложение;
3.2. картен материал, схема, снимков материал,
актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.
4. Електронен носител – 1 бр.
5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес
на електронна поща.
6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга
на посочения от мен адрес на електронна поща.
Дата: ....................
Уведомител: ....................
(подпис)“

24. Създава се приложение № 6 към чл. 6,
ал. 1:
„Приложение № 6
към чл. 6, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
или
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ .........

И С К А Н Е
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС)

от .........................................................................
...................................................................................
(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на
възложителя – физическо лице)
...................................................................................
(седалище и единен идентификационен номер на
юридическото лице)
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Пълен пощенски адрес: ......................................
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): ...................
...............................................................................
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: ...............................................
Лице за контакти: ..............................................
...............................................................................
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС за инвестиционно предложение ............
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
(по с оч ва с е х ара к т ер ът на и н ве с т и ц ион но т о
предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно
предложение и/или за разширение или изменение
на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)
Прилагам:
1. Информацията по приложение № 2 към
чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда от наредбата – един екземпляр
на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
2. Документи, доказващи осигу ряване от
възложителя на обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6, ал. 1
от наредбата и предоставяне на копие на хартиен и на електронен носител на съответната/
съответните община/общини, район/райони и
кметство или кметства съгласно изискванията
на чл. 6, ал. 9 от наредбата.
3. Информация относно обществения интерес, ако такъв е бил проявен по реда на чл. 6,
ал. 9 от наредбата, в т.ч. получени писмени
становища от заинтересу вани лица, жа лби,
възражения или предложения, протоколи от
проведени срещи и др. от осигурения от възложителя обществен достъп до информацията
по приложение № 2 към чл. 6.
4. Оценка по чл. 99а ЗООС (в случаите по
чл. 118, ал. 2 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен
носител.
5. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1
ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) –
един екземпляр на хартиен носител и един
екземпляр на електронен носител.
6. Документ за платена такса.
 Жела я решението да бъде изда дено в
електронна форма и изпратено на посочения
адрес на електронна поща.
 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга
на посочения от мен адрес на електронна поща.
Дата: .............. Възложител: .................................
(подпис, длъжност)“

25. Създава се приложение № 7 към чл. 6,
ал. 10, т. 2:
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„Приложение № 7
към чл. 6, ал. 10, т. 2
ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
или
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ .........

Относно: инвестиционно предложение за .............
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/ДИРЕКТОР,

Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10,
т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда (наредбата) Ви изпращам резултатите от
осигурения обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от наредбата,
както следва:
1. И нформа ц и я та по п ри ложен ие № 2 е
постъпила в общината/района/кметството на
………………………… с вх. № ………………
2. За информацията по приложение № 2 е
поставено съобщение на интернет страницата
на общината/района/кметството (ако има такава) и на информационното табло в сградата на
адрес ............................................................. и/или
на друго общественодостъпно място за достъпа
до информацията и за изразяване на становища
от заинтересованите лица, за което е съставен
констативен протокол от оправомощените за
целта длъжностни лица.
3. Информацията по приложение № 2 е оповестена по посочения по т. 2 начин за период от
……………. до …………………. (не по-малко от 14 дни).
4. В резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение за
„………………………………….“ и ма/н я ма по с т ъп и л и
становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
Приложение:
1. Констативен протокол по т. 2.
2. При наличие на постъпили становища/
възра жени я/мнени я/жа лби и др. същите се
предоставят приложено с писмото.
Дата: ………………
Подпис, печат“

26. Създава се приложение № 8 към чл. 13,
ал. 1:
„Приложение № 8
към чл. 13, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
или
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ .........

И С К А Н Е
за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от .........................................................................
...................................................................................
(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на
възложителя – физическо лице)
...................................................................................
(седалище и единен идентификационен номер на
юридическото лице)
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Пълен пощенски адрес: .........................................
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): .....................
...................................................................................
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: ...................................................
Лице за контакти: ..................................................
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/ДИРЕКТОР,

Моля във връзка с издаване на решение по ОВОС
да бъде оценено качеството на представения доклад
за ОВОС за инвестиционно предложение .........
...................................................................................
...................................................................................
(посочва се инвестиционното предложение)
и да ни уведомите за последващите действия
по организиране на обществено обсъждане.
(съгласно изискванията на глава четвърта на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда)
Докладът е изготвен на основание ...............
...................................................................................
(чл. 92 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
или решение за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС №…../…… г.)
Прилагам:
1. Доклад за ОВОС в един екземпляр на
хартиен носител.
2. Нетехническо резюме на доклада в един
екземпляр на хартиен носител.
3. Доклад за ОВОС на електронен носител – в
един екземпляр.
4. Нетехническо резюме на електронен носител – в един екземпляр.
5. Задание за ОВОС в един екземпляр на
хартиен носител.
6. Задание за ОВОС в един екземпляр на
електронен носител.
7. Разделителен протокол (списък на експертите и ръководителя на колектива, разработили
доклада) със собственоръчно положени подписи.
8. Писмена декларация на експертите, подписана лично, че:
а) отговарят на изискванията на чл. 83, ал. 2
ЗООС за завършено висше образование, степен
„магистър“;
б) не са лично заинтересувани от реализацията на съответното инвестиционно предложение,
плана или програмата;
в) познават изискванията на действащата
българска и европейска нормативна уредба по
околна среда и при работата си по оценките по
чл. 81, ал. 1 ЗООС се позовават и съобразяват
с тези изисквания и с приложими методически
документи.
9. Оценка по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в случаите
по чл. 118, ал. 2 ЗООС за всяка от инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС – в
един екземпляр на хартиен и един екземпляр
на електронен носител.
10. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1
ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) – един
екземпляр на хартиен носител и един екземпляр
на електронен носител.
11. Доклад за оценка на степента на въздействие (доклад за ОС), когато е поискан такъв, на
хартиен и на електронен носител.
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12. Документ за платена такса.
 Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес
на електронна поща.
 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга
на посочения от мен адрес на електронна поща.
Дата: ............. Възложител: ................................
(подпис, длъжност)“

§ 2. В Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове
и програми, приета с Постановление № 139
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 57 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.,
бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 38 и 94
от 2012 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Извършването на ЕО е задължително
за плановете и програмите, които:
1. се изискват по чл. 85, ал. 1 от Закона
за опазване на околната среда (ЗООС), или
2. са включени в приложение № 1 и очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1
и 2 към ЗООС, или
3. представляват значителни изменения
на планове и програми по т. 1 и/или 2, или
4. има вероятност да окажат значително
отрицателно въздействие върху защитените
зони от мрежата „Натура 2000“ според решение
по чл. 20 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони.“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 1 след думата „равнище“ съюзът
„и“ се заменя с „и/или“;
бб) точка 2 се изменя така:
„2. незначителни изменения на планове и
програми по ал. 1, т. 1 и/или 2;“
в) в ал. 3 думата „възлага“ се заменя с
„извършва“.
2. В чл. 3:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Екологичната оценка се извършва в
следната последователност:
1. уведомяване на компетентния орган за
определяне на приложимата процедура по ЕО;
2. преценяване на необходимостта за ЕО;
3. определяне на обхвата и съдържанието
на ЕО;
4. изготвяне на доклад за ЕО;
5. провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица,
които има вероятност да бъдат засегнати от
плана или програмата;
6. отразяване на резултатите от консултациите по доклада за ЕО;
7. издаване на становище по ЕО;
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8. наблюдение и контрол при прилагането
на плана или програмата.“;
б) в ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1 – 7“ се
заменят с „по ал. 1, т. 1 –8“.
3. В чл. 6, ал. 1 думите „необходимата подкрепа на експертите за“ се заличават, а думата
„провеждане“ се заменя с „провеждането“.
4. В чл. 7а ал. 5 се изменя така:
„(5) Компет ен т ни я т орга н п рек ратява
започнала процедура по екологична оценка,
когато повече от 12 месеца от даването на
указания на компетентния орган на съответния етап от процедурата възложителят не е
внесъл информация/документация.“
5. Заглавието на глава втора се изменя така:
„У ВЕДОМ Я ВА Н Е, П РЕЦ ЕН Я ВА Н Е Н А
НЕОБХОДИМОСТТА, ОБХВАТ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНК А“.
6. Създава се нов чл. 8:
„Чл. 8. (1) За определяне на приложимата
процедура по ЕО възложителят подава до
компетентния орган по чл. 4 уведомление по
образец съгласно приложение № 3, като внася
задание за изработване на плана/програмата
в обхват съгласно Закона за устройство на
територията или съответния друг специален
нормативен или административен акт и/или
информация за целите и предвижданията на
плана/програмата.
(2) Въз основа на уведомлението по ал. 1
в срок до 14 дни компетентният орган определя приложимостта на процедурата по ЕО,
като дава указания за необходимостта от
провеждането є и действията, които трябва
да се предприемат.
(3) Когато въз основа на уведомлението
по ал. 1 не може да се определи приложима
процедура по ЕО, компетентният орган информира възложителя каква допълнителна
информация/документация е необходимо да
се представи и на кой етап от разработването
на плана/програмата.
(4) Когато възложителят има и качеството
на компетентен орган по чл. 4, уведомлението се внася от ръководителя на отговорното за разработването на плана/програмата
ст ру к т у рно звено в а дминист рац и я та на
възложителя.
(5) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице потвърждава,
че за плана или програмата не се изисква
извършването на ЕО, в случай че планът
или програмата е за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или
в приложение № 2 към ЗООС, за което по
реда на чл. 91, ал. 2 ЗООС е допуснато да се
извърши само ОВОС.
(6) За потвърждаването по ал. 5 възложителят представя информация, че са предвидени
и изпълнени по подходящ начин съотносимите с плана условия и мерки от съответното
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решение по ОВОС/решение по преценяване
на необходимостта от извършване на ОВОС.“
7. Досегашният чл. 8 става чл. 8а и в него:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст след думата „искане“
се добавя „по образец съгласно приложение
№ 4“;
бб) в т. 2, буква „в“ пред думата „национален“ се добавя „транснационален“ и се
поставя запетая;
б) в ал. 2:
аа) в т. 1:
ааа) в буква „б“ думите „степен на подробност на предвижданията“ и запетаята след
тях се заменят с „и степен, до която планът/
програмата влияе върху други планове и
програми“;
ббб) създават се букви „в“ – „e“:
„в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения,
особено с оглед насърчаването на устойчиво
развитие;
г) екологични проблеми от значение за
плана/програмата;
д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в
областта на околната среда;
е) наличие на алтернативи.“;
бб) точка 4 се изменя така:
„4. характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху
околната среда и човешкото здраве по отношение на:
а) вероятност, продължителност, честота,
обратимост и кумулативни въздействия;
б) потенциално трансгранично въздействие;
в) потенциален ефект и риск за здравето
на хората или околната среда, включително
вследствие на аварии, размер и пространствен
обхват на последствията (географски район
и брой население, които е вероятно да бъдат
засегнати);
г) очаквани неблагоприятни въздействия,
произтичащи от увеличаване на опасностите
и последствията от възникване на голяма
авария от съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков
потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за
случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС;
д) ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени естествени
характеристики или културно-историческото
наследство; превишение на стандарти за
качество на околната среда или пределни
стойности; интензивно земеползване);
е) въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен
или международен статут на защита.“;
вв) създава се т. 7:
„7. документ за платена такса съгласно
Тарифата за таксите, които се събират в
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системата на Министерството на околната
среда и водите, приета с Постановление № 136
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 39 от 2011 г., бр. 73 и 94 от 2012 г., бр. 2
от 2013 г., бр. 79 от 2014 г. и бр. 5 от 2016 г.).“;
в) алинеи 3 и 4 се отменят.
8. Член 9 се отменя.
9. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице в 7-дневен
срок разглежда искането по чл. 8а и приложенията към него по отношение на пълнота
на информацията и документацията.“
10. В чл. 13:
а) в ал. 1, в основния текст думите „по
чл. 8 за становище в срок 7 дни от получаване на искането“ се заменят с „по чл. 8а за
становище, като определя срок за отговор до
7 дни от получаването є“;
б) в ал. 2 думите „по чл. 8“ се заменят с
„по чл. 8а“.
11. В чл. 14:
а) в ал. 1, т. 1 думите „по чл. 8“ се заменят
с „по чл. 8а“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) В срока по чл. 85, ал. 5 ЗООС органът
по чл. 4 се произнася с решение за преценяване на необходимостта от извършване на
ЕО, което съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. правни и фактически основания за постановяване на решението;
3. данни за възложителя;
4. кратка характеристика на плана или
програмата;
5. мотиви;
6. условия, мерки и ограничения – при
необходимост;
7. мерки за наблюдение и контрол по време
на прилагане на плана или програмата – при
необходимост;
8. разпоредителна част;
9. пред кой орган и в какъв срок може да
се обжалва;
10. дата на издаване, подпис.“;
в) в ал. 4 след думите „изисквания към“
се добавя „съдържанието и“;
г) в ал. 5, т. 1 след думата „разнообразие“
съюзът „или“ се заменя с „и/или“.
12. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. В срок 3 дни от произнасянето
си по чл. 14, ал. 2 компетентният орган или
оправомощено от него длъжностно лице:
1. предоставя решението на възложителя
на плана/програмата в 3-дневен срок от
постановяването му със задължение за обявяването му в 3-дневен срок от получаването
чрез страницата на възложителя в интернет
и/или по друг подходящ начин;
2. оповестява решението на страницата си в
интернет и на подходящо място в сградата си;
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3. предоставя копие на решението на органа по прилагането и на органа по приемане/
одобряване/утвърждаване на плана или програмата за сведение и съобразяване.“
13. В чл. 16:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Експертите отговарят за пълнотата,
достоверността, обективността и качеството
на разработените от тях раздели на доклада
за ЕО и на даденото от тях заключение по
смисъла на чл. 83, ал. 5 ЗООС.“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Когато настъпят вреди поради неизпълнение на задълженията по ал. 4 и 5, експертите носят отговорност в пълен размер.“
14. В чл. 17:
а) в ал. 1, т. 1 след думите „чл. 86, ал. 3
ЗООС“ се добавя „и резултатите от консултациите по заданието за обхват и съдържание“;
б) в ал. 2 след думата „описват“ се добавя
„мотивирано“.
15. В чл. 19а:
а) основният текст се изменя така:
„Възложителят възлага изготвянето на
задание за определяне на съдържанието и
обхвата на оценката, по което провеж да
консултации със:“;
б) в т. 1 думите „компетентните органи“
се заменят с „компетентния орган“.
16. В чл. 20 ал. 3 се изменя така:
„(3) Възложителят провежда консултации
по доклада за ЕО или по екологичната част
на плана или програмата и с компетентния орган по чл. 4, както и със съответния
компетентен орган по чл. 13, ал. 1, като им
предоставя документацията на хартиен и на
електронен носител за становище в срока по
ал. 1, т. 1, буква „в“.“
17. В чл. 22, изречение първо след думата
„програмата“ се добавя „или когато след
консултациите настъпят изменения в проекта
на плана/програмата“.
18. В чл. 23:
а) в ал. 1, в основния текст след думите
„становище по ЕО“ се добавя „по образец
съгласно приложение № 5“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Възложителят е длъжен да предостави
на компетентния орган по чл. 4 и на обществеността чрез интернет страницата си и/или
по друг подходящ начин достъп до проекта
на плана/програмата и до съпътстващата го
документация, включително до резултатите от
консултациите с обществеността, информация
за което предоставя към искането по ал. 1.“
19. В чл. 25:
а) в ал. 2, т. 7 думите „доклада за ЕО“ се
заменят с „документацията по ЕО“;
б) в ал. 3 след думата „достоверността“ се
добавя „и/или актуалността“.
20. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
„(2) Становището по ал. 1, т. 1 съдържа:
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1. наименование на органа, който го издава;
2. правни и фактически основания за постановяването на становището;
3. данни за възложителя;
4. кратка характеристика на плана или
програмата;
5. мотиви;
6. обосновка за предпочитаната алтернатива от гледна точка на околната среда,
включително предвид резултатите от консултациите със заинтересуваните органи и с
обществеността;
7. условия и мерки за предотвратяване,
намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни
последствия от осъществяването на плана
или програмата върху околната среда;
8. мерките за наблюдение и контрол при
прилагането на плана или програмата, включително периодичност на изготвяне на доклад
по контрола и наблюдението;
9. разпоредителна част;
10. пред кой орган и в какъв срок може
да се обжалва;
11. дата на издаване, подпис.“
21. В чл. 27, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. оповестява становището на страницата
си в интернет и в сградата си;“.
22. В чл. 28:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 88, ал. 4 ЗООС проверката се извършва от съответната РИОСВ,
като в срок 7 дни след проверката се уведомяват възложителят и МОСВ за резултатите,
когато становището или решението е издадено
от министъра на околната среда и водите.“
23. В чл. 29:
а) в ал. 1, в основния текст думите „в
14-дневен срок“ се заменят с „в срок до 14 дни“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Органът по чл. 28 или оправомощено
от него длъжностно лице се произнася писмено по справката по ал. 1 в срок 7 дни от
представянето є, като я приема или я връща
с конкретни указания, и уведомява за това
органа по одобряване на плана. При необходимост компетентният орган провежда консултации със съответната басейнова дирекция
за управление на водите, Министерството
на здравеопазването или РЗИ и/или други
органи, като определя срок за отговор до
7 дни от получаването на доклада. Срокът за
провеждане на консултациите не се включва
в срока за произнасяне.“;
в) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „вк лючително за оповестяване на
одобрението/приемането/утвърждаването“.
24. В чл. 30:
а) в ал. 1 думите „отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на
плана/програмата“ се заменят с „възможно
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най-пълно отстраняване на предполагаемите
неблагоприятни последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната
среда и човешкото здраве“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) При необходимост компетентни ят
орган провежда консултации със съответната
басейнова дирекция за управление на водите,
Министерството на здравеопазването или РЗИ
и/или други органи, като определя срок за
отговор до 7 дни от получаването на доклада.
Срокът за провеждане на консултациите не
се включва в срока по ал. 2.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4.
25. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
Планове и програми, за които извършването на
екологична оценка е задължително
(област по чл. 85, ал. 1 ЗООС/нормативен акт/
план или програма)
1. Селско стопанство
2. Горско стопанство
3. Рибарство
4. Транспорт
4.1. Закон за пътищата
• Средносрочна оперативна програма за изпълнение на стратегията за развитие на пътната
инфраструктура в Република България
4.2. Закон за железопътния транспорт
• Десетгодишна програма за развитието на
железопътния транспорт и на железопътната
инфраструктура и нейната безопасна и надеждна
експлоатация, включително при бедствия, терористични действия и военни конфликти
5. Енергетика
5.1. Закон за енергетиката
•Енергийна стратегия на Република България
5.2. Закон за безопасно използване на ядрената енергия
• Стратегия за управление на отработено
ядрено гориво и радиоактивни отпадъци
5.3. Закон за енергията от възобновяеми
източници
• Национален план за действие за енергията
от възобновяеми източници
6. Управление на отпадъците
6.1. Закон за управление на отпадъците
• Национален план за управление на отпадъците
6.2. Национален стратегически план за управление на утайките от пречиствателни станции
за отпадъчни води на територията на Република
България
6.3. Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република България
7. Управление на водните ресурси
7.1. Закон за водите
• Планове за управление на речните басейни
• Планове за управление на риска от наводнения
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• Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България
• Морска стратегия
8. Промишленост, включително добив на
подземни богатства
8.1. Закон за подземните богатства
• Национална стратегия за развитие на минната индустрия
9. Туризъм
9.1. Закон за туризма
• Концепция за туристическо райониране
на България
• Национална стратегия за устойчиво развитие
на туризма в Република България
10. Устройствено планиране и земеползване
10.1. Закон за устройство на територията
• Общ устройствен план на общината
• Общ устройствен план на част от общината
10.2. Закон за устройството и застрояването
на Столичната община
• Общ устройствен план на София и Столичната община
10.3. Закон за устройството на Черноморското
крайбрежие
•Общи устройствени планове на черноморските общини
10.4. Закон за регионалното развитие
• Регионални планове за развитие“

26. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. 1:

а) в т. 3 „Транспорт“ подточка 3.3 се изменя
така:
„3.3. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България
• Генерални планове на пристанища за обществен транспорт
• Подробни устройствени планове на рибарски и яхтени пристанища, на пристанища със
специално предназначение и на специализирани
пристанищни обекти
• Подробни устройствени планове за изграждане и разширяване на подводни линейни обекти
на техническата инфраструктура“;
б) в т. 5 „Управление на отпадъците“, в
подточка 5.1 думите „Общински програми за
управление на дейностите по отпадъците“ се
заменят с „Общинска/Регионална програма за
управление на отпадъците“;
в) в т. 9 „Устройствено планиране и земеползване“:
аа) подточка 9.1 се изменя така:
„9.1. Закон за устройство на територията
• Общ устройствен план на град с неговото
землище
• Общ устройствен план на селищно образувание с национално значение
• Подробни устройствени планове, в т.ч.:
– планове за застрояване
– парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии
• Специализирани подробни устройствени
планове“;
бб) подточка 9.2 се отменя.

27. Създава се приложение № 3 към чл. 8,
ал. 1:
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„Приложение № 3
към чл. 8, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
или
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ .........

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
изготвяне на план/програма

от .........................................................................
...................................................................................
(име, фирма, включително администрация, длъжност)
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/ДИРЕКТОР,

Моля да определите необходимите действия,
които трябва да се предприемат за издаване на
решение за преценяване на необходимост от
екологична оценка (ЕО) или издаване на становище по ЕО
на ..............................................................................
(наименование на плана/програмата)
Предоставям следната информация във връзка
с посочения план/посочената програма:
1. Информация за възложителя на плана/
програмата (орган или оправомощено по закон
трето лице):
Име: ..........................................................................
...................................................................................
Пълен пощенски адрес: .........................................
...................................................................................
Тел./факс/ел. поща (е-mail): ..................................
...................................................................................
Лице за връзка: ......................................................
...................................................................................
Пълен пощенски адрес: .........................................
...................................................................................
Тел./факс/ел. поща (е-mail): ..................................
...................................................................................
2. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата
Приложение: (прилагат се допълнителни документи, които имат отношение към уведомлението):
I. Задание за изработване на плана/програмата в обхват съгласно Закона за устройство
на територията или съответния друг специален
нормативен или административен акт и/или
информация за целите и предвижданията на
плана/програмата:
ІІ. Електронен носител – 1 бр. .......................
(прилага се само в случаите, когато искането се
подава на хартиен носител)
 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна
форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга
на посочения от мен адрес на електронна поща.
Дата: ..................... Възложител: ..........................
(подпис/печат)“

28. Създава се приложение № 4 към чл. 8а,
ал. 1:
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„Приложение № 4
към чл. 8а, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
или
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ .........

И С К А Н Е
за преценяване на необходимостта от извършване
на екологична оценка (ЕО)

от .........................................................................
...................................................................................
(име, фирма, длъжност)
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка
на ..............................................................................
(наименование на плана/програмата)
І. Във връзка с това предоставям следната
информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми:
1. Информация за възложителя на плана/
програмата (орган или оправомощено по закон
трето лице):
Име: ..........................................................................
...................................................................................
Пълен пощенски адрес: .........................................
...................................................................................
Тел./факс/ел. поща (е-mail): ..................................
...................................................................................
Лице за връзка: ......................................................
...................................................................................
Пълен пощенски адрес: .........................................
...................................................................................
Тел./факс/ел. поща (е-mail): ..................................
...................................................................................
2. Обща информация за предложения план/
програма
· Основание за изготвяне на плана/програмата – нормативен или административен акт
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
· Период на действие и етапи на изпълнение
на плана/програмата
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
· Териториа лен обх ват (транснационален,
национален, регионален, областен, общински, за
по-малки територии) с посочване на съответните
области и общини
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
· Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ)
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
· Основни цели на плана/програмата
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
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· Финансиране на плана/програмата (държавен, общински бюджет или международни програми,
други финансови институции)
...................................................................................
...................................................................................
· Срокове и етапи на изготвянето на плана/
програмата и наличие (нормативно регламентирано) на изискване за обществено обсъждане
или други процеду рна форма за у частие на
обществеността
...................................................................................
...................................................................................
3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
ІІ. (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само
на екологична оценка (ЕО)/В случаите по чл. 91,
ал. 2 от Закона за опазване на околната среда
(ЗООС), когато за инвестиционно предложение,
включено в приложение № 1 или в приложение
№ 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1
и 2 ЗООС, поради следните основания (мотиви):
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Приложение:

I. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата
за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми:
1. Хара к т ерис т и ка на п ла на/п рог рамата
относно:
а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2
към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други
инвестиционни предложения с предполагаемо
значително въздействие върху околната среда,
спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни
условия от значение за бъдещото им разрешаване
или одобряване по отношение на местоположение,
характер, мащабност и експлоатационни условия:
...................................................................................
.................................................................................. ;
б) мястото на предлагания план/програма в
цялостния процес или йерархия на планиране и
степен, до която планът/програмата влияе върху
други планове и програми:
...................................................................................
.................................................................................. ;
в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, особено
с оглед насърчаването на устойчиво развитие:
...................................................................................
.................................................................................. ;
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г) екологични проблеми от значение за плана/
програмата:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта
на околната среда:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
е) наличие на алтернативи:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
2. Обосновка на конкретната необходимост
от изготвянето на плана/програмата:
...................................................................................
...................................................................................
3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, включително за извършени
ЕО или ОВОС:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
4. Характеристики на засегнатата територия и
на очакваните въздействия върху околната среда
и човешкото здраве по отношение на:
а) вероятност, продължителност, честота,
обратимост и кумулативни въздействия:
...................................................................................
.................................................................................. ;
б) потенциално трансгранично въздействие:
...................................................................................
.................................................................................. ;
в) потенциален ефект и риск за здравето на
хората или околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват
на последствията (географски район и брой
население, които е вероятно да бъдат засегнати)
...................................................................................
.................................................................................. ;
г) очаквани неблагоприятни въздействия,
произтичащи от увеличаване на опасностите и
последствията от възникване на голяма авария
от съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал,
съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по
чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС:
...................................................................................
.................................................................................. ;
д) ценност и уязвимост на засегнатата територи я (вследствие на особени естествени
характеристики или на културно-историческото
наследство; превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности;
интензивно земеползване):
...................................................................................
.................................................................................. ;
е) въздействие върху райони или ландшафти,
които имат признат национален, общностен или
международен статут на защита:
...................................................................................
...................................................................................
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5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и на съседните є
територии, таблици, схеми, снимки и други – по
преценка на възложителя, приложения:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
6. Нормативни изисквания за провеждане на
наблюдение и контрол по време на прилагане
на плана или програмата, в т.ч. предложение на
мерки за наблюдение и контрол по отношение
на околната среда и човешкото здраве:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
7. Документ за платена такса.
ІІ. Електронен носител – 1 бр. ……..
 Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес
на електронна поща.
 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга
на посочения от мен адрес на електронна поща.
Дата: ..................... Възложител: ..........................
(подпис/печат)“

29. Създава се приложение № 5 към чл. 23,
ал. 1:
„Приложение № 5
към чл. 23, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
или
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ .........

И С К А Н Е
за издаване на становище по еколог и чна
оценка (ЕО)

от .........................................................................
...................................................................................
(име, длъжност, ведомство)
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/ДИРЕКТОР,

Моля да бъде издадено становище по екологична оценка на .....................................................
����������������������������������������������������������������������������������
(наименование на плана/програмата)
Възложител на плана/програмата е .............
...................................................................................
(орган или оправомощено по закон трето лице)
Име: ..........................................................................
...................................................................................
Пълен пощенски адрес: .........................................
...................................................................................
Тел./факс/ел. поща (е-mail): ..................................
...................................................................................
Лице за връзка: ......................................................
...................................................................................
Пълен пощенски адрес: .........................................
...................................................................................
Тел./факс/ел. поща (е-mail): ..................................
...................................................................................
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Орган, отговорен за прилагането на плана/
програмата, е
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Уведомяваме Ви, че достъпът до проекта на
плана/програмата, съпътстващата го документация, включително резултатите от консултациите
с обществеността, може да бъде осъществен в
сградата на ..............................................................
от …………..… до …………….. часа всеки работен ден.
Приложение:

1. Доклад за ЕО/екологична част на плана или
програмата с всички приложения към него – по
един екземпляр на хартиен и на електронен
носител, който включва и:
1.1. списък на експертите и ръководителя,
изготвили доклада за ЕО, в който всеки се подписва на разработените от него раздели;
1.2. декларации по чл. 83, ал. 4 ЗООС.
2. Нетехническо резюме – по един екземпляр
на хартиен и на електронен носител.
3. Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и
засегнати органи и лица.
4. Документ за платена такса.
 Желая становището да бъде издадено в
електронна форма и изпратено на посочения
адрес на електронна поща.
 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга
на посочения от мен адрес на електронна поща.
Дата: ....................

Възложител: .........................
(подпис/печат)“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Процедурите по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, започнали
преди влизането в сила на това постановление,
се довършват по досегашния ред.
(2) За висящите процедури по ал. 1 се
прилагат разпоредбите на чл. 2а, ал. 5 и 6 от
наредбата по ал. 1.
§ 4. (1) Процедурите по Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми, започнали
преди влизането в сила на това постановление,
се довършват по досегашния ред.
(2) За висящите процедури по ал. 1 се
прилагат разпоредбите на чл. 7а, ал. 5 от
наредбата по ал. 1.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1035
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ

за регулиране на улова на китове
(Ратифицирана със закон, приет от 40-то
Народно събрание на 14 май 2009 г. – ДВ,
бр. 39 от 2009 г. В сила за Република България от 10 август 2009 г.)
Правителствата, чиито надлежно оправомощени представители са подписали тази
конвенция,
От читайк и интереса на държавите по
света за опазване за бъдещите поколения
на големите естествени ресурси, каквито
представляват китовете;
Съзнавайки, че историята на китоловството познава прекомерен улов в една или
в друга зона, както и на един или друг вид
китове, до такава степен, че е от съществено
значение да се защитят всички видове китове
от по-нататъшен прекомерен улов;
Отчитайки, че запасите от китове се поддават на естествено нарастване при условие,
че китоловството е правилно регулирано,
както и че нарастването на запаса от китове
ще позволи да се увеличи броят на китовете,
които могат да бъдат улавяни, без да бъдат
застрашавани тези естествени ресурси;
Отчитайки, че е в общ интерес да се
достигне оптимално ниво на запаси от китове колкото е възможно по-скоро, без да
се предизвика мащабен икономическ и и
хранителен дисбаланс;
Отчитайки, че при постигането на тези
цели китоловните операции следва да бъдат
сведени до онези видове, които са най-устойчиви на експлоатация, така че да се осигури
период на възстановяване на отделни видове
китове, чийто брой понастоящем е намалял;
Желаейки да се създаде международна
система за регулиране на китоловството,
която да осигури правилното и ефективно
опазване и развитие на запасите от китове
на основата на принципите, залегнали в разпоредбите на Международното споразумение
за регулиране на китоловството, подписано
в Лондон на 8 юни 1937 г., и протоколите
към това Споразумение, подписани в Лондон
на 24 юни 1938 г. и на 26 ноември 1945 г., и;
Вземайки решение да се създаде конвенция, за да се осигури правилното опазване
на запасите от китове и по този начин да се
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осигури регулярното развитие на китоловната
промишленост,
се договориха за следното:
Член I
1. Тази Конвенция включва приложения
към нея График, който представлява неразделна част от нея. Всички позовавания на
„Конвенцията“ се разбират като включващи
споменатия График било при сегашните условия, било съгласно измененията в съответствие
с разпоредбите на Член V.
2. Тази Конвенция се отнася за корабифабрики, наземни съоръжения и китоловни
съдове под юрисдикцията на Договарящите
се правителства и за всички води, в които се
практикува китоловство от подобни корабифабрики, наземни съоръжения и китоловни
съдове.
Член IІ
Съгласно тази Конвенция:
1. „Кораб-фабрика“ означава кораб, в който или на който се обработват китове било
изцяло, или на части.
2. „Наземно съоръжение“ означава фабрика
на сушата, в която се обработват китове било
изцяло, или на части.
3. „Китоловен съд“ означава кораб, който
се използва за ловене, улавяне, теглене, съхранение или патрулиране, свързано с китовете.
4. „Договарящо правителство“ означава
всяко едно правителство, което е депозирало
ратификационен документ или е отправило
уведомление за присъединяване към тази
Конвенция.
Член IІІ
1. Договарящите правителства се споразумяват да създадат Международна китоловна
комисия, наричана по-нататък само „Комисията“, която да бъде съставена от по един
член от всяко едно Договарящо правителство.
Всеки отделен член има право на един глас
и може да бъде придружаван от един или
повече експерти и съветници.
2. Комисията избира измежду своите членове председател и заместник-председател и
определя свои собствени процедурни правила.
Решенията на Комисията се вземат с обикновено мнозинство на гласуващите членове,
с изключение на случаите, когато се изисква
т ри-четвърти мнозинство от гласу ва лите
членове за действие съгласно Член V. Процедурните правила могат да включват условия
за решения, вземани по начин, различен от
този, на заседание на Комисията.
3. Комисията може да назначи свой собствен Секретар и персонал.
4. Комисията може да създава от редиците
на своите членове и експерти или съветници
такива комисии, каквито тя счете за необходими, които да изпълняват такива функции,
каквито им бъдат възложени от нея.
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5. Разходите на всеки отделен член на
Комисията и на неговите експерти и съветници се определят и заплащат от неговото
собствено правителство.
6. Отчитайки, че специализирани агенции,
свързани с Организацията на обединените
нации, имат отношение към опазването и
развитието на китоловството, и продуктите,
добивани от него, и желаейки да се избегне
дублирането на функции, Договарящите правителства ще проведат консултации помежду
си в срок от две години от датата на влизане
в сила на тази Конвенция, за да решат дали
Комисията ще бъде включена в рамките на
специализирана агенция, свързана с Организацията на обединените нации.
7. Меж д у времен но п ра ви т елс т во т о на
Обединеното кралство на Великобритания
и Северна Ирландия ще организира, след
консултации с другите Договарящите правителства, свикването на първото заседание
на Комисията и ще инициира консултации в
съответствие с Параграф 6 по-горе.
8. Последващи срещи на Комисията ще
бъдат свиквани по решение на Комисията.
Член IV
1. Комисията може било в сътрудничество
със, или чрез независими агенции на Договарящите правителства или други публични или
частни агенции, учреждения или организации
или независимо:
а) да подпомага, препоръчва или ако е необходимо, да организира проучвания и изследвания, свързани с китовете и китоловството;
б) да събира и анализира статистическа
информация, свързана с текущото състояние
и насока на развитие на запасите от китове,
и ефекта от китоловните дейности върху тях;
в) да проучва, оценява и разпространява
информация, свързана с методите за поддръжка и увеличаване на популациите на
запасите от китове.
2. Комисията организира публикуването
на доклади от своите дейности и може да
публикува независимо или в сътрудничество
с Международното бюро за китоловна статистика в Сандефьорд, Норвегия, и с други
организации и агенции такива доклади, каквито счете за нужно, както и статистическа,
научна и друга съответстваща информация,
свързана с китовете и китоловството.
Член V
1. Комисията може периодично да променя
клаузите на Графика, като приема разпоредби с оглед опазването и използването на
китовите ресурси, определяйки (а) защитени
и незащитени видове; (б) открити и закрити
сезони; (в) отворени за достъп и затворени за
достъп води, включително и определянето на
зони – убежища за китове; (г) ограничения в
размера, допустим за улов, за всеки от видо-
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вете; (д) период, методи и интензивност на
китоловството (включително и максималното
количество китове, които да бъдат улавяни
през всеки сезон); (е) видове и спецификации
на корабна екипировка, приспособления и
апаратура, които могат да бъдат използвани;
(ж) методи на измерване; и (з) прилов и други
статистически и биологически данни.
2. Измененията на Графика (а) са такива,
каквито са необходими, за да се изпълняват
предначертанията и целите на тази Конвенция
и да допринасят за опазването, развитието и
оптималното използване на запасите от китове;
(б) се основават на научни заключения; (в) не
включват ограничения по отношение на броя
или националността на корабите-фабрики или
на наземните съоръжения, нито по отношение
на предоставянето на специфична квота на
кораб-фабрика, или на наземно съоръжение,
или на група от кораби-фабрики или наземни
съоръжения; и (г) вземат под внимание интересите на потребители на китови продукти и
на китоловната индустрия.
3. Всички подобни изменения влизат в сила
по отношение на Договарящите правителства
деветдесет дни от датата на уведомлението за
промяната, отправено от Комисията до всяко
едно от Договарящите правителства, освен ако
(а) някое правителство не представи възражение по отношение на която и да е поправка
преди изтичането на деветдесетдневния срок,
промяната няма да влезе в сила по отношение на всяко едно от правителствата за срок
от още деветдесет дни; (б) във връзка с това
всяко едно Договарящо правителство може да
представи възражение срещу дадена поправка
във всеки един момент преди изтичането на
допълнителния срок от още деветдесетте дни
или преди изтичането на тридесет дни от датата на получаване на последното възражение,
получено по време на такъв допълнителен срок
от още деветдесет дни, в зависимост от това
коя от датите е по-късната; и (в) следователно
поправката ще влезе в сила по отношение
на Договарящите правителства, които не са
представили възражение, но няма да влезе в
сила по отношение на онова правителство,
което е отправило възражението до момента, в който това възражение бъде оттеглено.
Комисията уведомява незабавно всяко едно
Договарящо правителство при получаването на всяко едно възражение и оттегляне
на възражение и всяко едно Договарящо
правителство потвърждава получаването на
всички уведомления за поправки, възражения
и оттегляния на възражения.
4. Нито една поправка не може да влезе в
сила преди 1 юли 1949 г.
Член VІ
Комисията може периодично да отправя
препоръки към което и да било или към всички Договарящи правителства по всякакви
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въпроси, отнасящи се до китовете или китоловството, и по отношенията на предначертанията и целите на тази Конвенция.
Член VІІ
Договарящото правителство осигурява своевременното предоставяне на уведомления и
статистическа или друга информация съгласно
тази Конвенция във форма и по начин, определени от Комисията, на Международното
бюро за китоловна статистика в Сандефьорд,
Норвегия, или на друг подобен орган, който
Комисията може да определи.
Член VІІІ
1. Без оглед на договореното в тази Конвенция всяко едно Договарящо правителство
може да предостави на всеки един от гражданите си специално разрешително, с което
го оправомощава да убива, улавя и обработва
китове за целите на научни изследвания, в
съответствие с ограниченията по отношение
на броя и при такива други условия, каквито
Договарящото правителство счете за уместни,
като убиването, улавянето и обработката на
китове в съответствие с разпоредбите на този
член ще бъдат извън действието на тази Конвенция. Всяко едно Договарящо правителство
трябва да докладва веднага на Комисията за
всички такива разрешения, които то е дало.
Всяко едно Договарящо правителство може
по всяко време да оттегля всяко от предоставените специални разрешителни.
2. Доколкото е възможно, китове, уловени
по силата на тези специални разрешителни,
се усвояват и приходите се разпределят в
съответствие с указанията, дадени от правителството, издало това разрешително.
3. Всяко едно Договарящо правителство
предоставя на органа, определен от Комисията, доколкото е възможно, на интервали не
по-дълги от една година наличната му научна информация по отношение на китовете и
китоловството, включително и резултатите
от изследването, проведено по смисъла на
Параграф 1 от този член и на Член ІV.
4. Отчитайки, че непрекъснатото събиране
и анализ на биологични данни, свързани с
работата на корабите-фабрики и наземните
съоръжения, са необходими и за правилно и
конструктивно управление на китоловството,
Договарящите правителства предприемат
всички възможни мерки, за да получат такива данни.
Член ІХ
1. Всяко Договарящо правителство предприема съответните мерки, за да осигури
прилагането на разпоредбите на Конвенцията
и наказването на нарушенията на тези разпоредби в случай на действия, извършвани
от лица или плавателни съдове под нейната
юрисдикция.
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2. Не се изплаща премия или друго възнаграждение за извършената работа от страна на
стрелци и екипажи на китоловни съдове във
връзка с китове, чието улавяне е забранено
от тази Конвенция.
3. Дела за нарушения или оспорвания по
тази Конвенция се завеждат от правителството, под чиято юрисдикция попада правонарушението.
4. Всяко Договарящо правителство предоставя на Комисията пълни подробности за
всяко едно нарушение на разпоредбите на тази
Конвенция от лица или плавателни съдове под
юрисдикцията на съответното правителство,
така както е докладвано от инспекторите.
Тази информация включва официален документ за предприетите мерки за справяне с
това нарушение и за наложените наказания.
Член Х
1. Тази Конвенция подлежи на ратификация
и ратификационните документи се депозират
при правителството на Съединените американски щати.
2. Всяко едно правителство, което не е
подписало тази Конвенция, може да се присъедини към нея, след като тя влезе в сила,
чрез отправяне на писмено уведомление до
правителството на Съединените американски
щати.
3. Правителството на Съединените американски щати ще информира всички останали правителства, които са подписали или
са се присъединили, за всички депозирани
ратификации и полу чени уведомления за
присъединяване.
4. Тази Конвенцията влиза в сила, когато
ратификационните документи бъдат депозирани от най-малко шест подписали правителства, които включват правителствата на
Холандия, Норвегия, Съюза на съветските
социалистически републики, Обединеното
кралство на Великобритания и Северна Ирландия и Съединените американски щати,
по отношение на тези правителства тя също
така влиза в сила и по отношение на всяко
друго правителство, което впоследствие я
ратифицира или се присъедини към нея към
датата на депозиране на тези ратификационни
документи или към датата на получаване на
уведомлението за присъединяване, отправено
от страна на съответното правителство.
5. Разпоредбите в Графика няма да се
прилагат преди 1 юли 1948 г. Поправките на
Графика, приети по силата на Член V, няма
да се прилагат преди 1 юли 1949 г.
Член ХІ
Всяко Договарящо правителство може да
се оттегли от тази Конвенция всяка година
на 30 юни, като отправи уведомление за
това на или преди 1 януари същата година
до правителството-депозитар, което при получаване на такова уведомление съобщава
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това на останалите Договарящи правителства.
Всяко едно Договарящо правителство може
по съответния начин в срок от един месец от
получаване на копие от такова уведомление
от правителството-депозитар да отправи уведомление за оттегляне, така че Конвенцията
да престане да бъде в сила на 30 юни същата година по отношение на правителството,
отправящо такова уведомление за оттегляне.
Конвенцията носи датата, на която тя е
открита за подписване, и остава открита за
подписване за срок от четиринадесет дни
след това.
В уверение на което долуподписаните,
бидейки надлежно оправомощени, подписаха
тази Конвенция.
Изготвена във Вашингтон на втори декември 1946 г. на английски език, като оригиналът
ще бъде депозиран в архивите на правителството на Съединените американски щати.
Правителството на Съединените американски
щати ще предостави заверени копия от Конвенцията на всички други правителства, които
са подписали и са се присъединили към нея.

ПРОТОКОЛ

към Международната конвенция за регулиране
на улова на китове, подписана във Вашингтон
на 2 декември 1946 г.
(Ратифициран със закон, приет от 40-то Народно събрание на 14 май 2009 г. – ДВ, бр. 39
от 2009 г. В сила за Република България от
10 август 2009 г.)
Договарящите правителства по Международната конвенция за регулиране на улова
на к итове, подписана във Вашинг тон на
2 декември 1946 г., наричана по-нататък Китоловната конвенция от 1946 г., желаейки да
разширят приложението на тази Конвенция
по отношение на хеликоптери и други въздухоплавателни средства и да включат сред
разпоредбите на този График, които могат да
бъдат променяни от Комисията, клаузи по
отношение на методите за инспектиране, се
договориха за следното:
Член І
Подпараграф 3 от Член II от Китоловната
конвенция от 1946 г. се променя, за да се
чете, както следва:
„3. „Китоловен съд“ означава хеликоптер
или друго въздухоплавателно средство или
кораб, който се използва за ловене, улавяне,
убиване, теглене, съхранение на или патрулиране, свързано с китовете.“
Член ІІ
Параграф 1 от Член V от Китоловната
конвенция от 1946 г. се променя, като се заличава думата „и“, предхождаща клауза (з),
като точката и запетаята в края на параграфа
бъдат заменени с точка, и прибавяйки следния
текст: „и (и) методи за инспекция“.
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Член ІІІ
1. Този протокол е отворен за подписване
и ратифициране или за присъединяване по
отношение на всяко Договарящо правителство
по Китоловната конвенция от 1946 г.
2. Този протокол влиза в сила по отношение на Договарящите правителства по Китоловната конвенция от 1946 г. на датата, на
която ратификационните документи са били
депозирани при, или писмените уведомления
за присъединяване са били получени от правителството на Съединените американски щати.
3. Правителството на Съединените американски щати ще информира всички правителства, които са подписали или са се
присъединили към Китоловната конвенция
от 1946 г., за всички получени ратификации
и уведомления за присъединяване.
4. Протоколът носи датата, на която е
открит за подписване, и остава открит за
подписване за срок от четиринадесет дни след
това, след този срок той ще бъде отворен за
присъединяване.
В уверение на което долуподписаните,
бидейки надлежно оправомощени, подписаха
този Протокол.
Изготвен във Вашингтон на деветнадесети ноември 1956 г. на английски език, като
оригиналът ще бъде депозиран в архивите на
правителството на Съединените американски
щати. Правителството на Съединените американски щати ще предостави заверени копия
от Протокола на всички други подписали или
присъединили се към Китоловната конвенция
от 1946 г. правителства.
893

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“ (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.;
изм., бр. 9, 60 и 73 от 2010 г., бр. 32 от 2011 г.
и бр. 21 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
2. В ал. 5 след думата „ефективност,“ се
добавя „субординация, координация, предвидимост, обективност, безпристрастност,“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ в Министерството на
земеделието и храните (МЗХ) осъществява:
1. координацията, методическото ръководство и контрола по прилагане на Закона
за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), Закона за регистраци я и
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контрол на земеделската и горската техника
(ЗРКЗГТ), Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ) и подзаконовите
нормативни актове по прилагането им;
2. координацията, методическото ръководст во и кон т рола по изпълнението на
Н а ц ион а л н ат а с т ат ис т и че с к а п р ог ра м а ,
приемана ежегодно от Министерския съвет
на Република България на основание чл. 15,
ал. 1 от Закона за статистиката;
3. координацията и контрола по прилагане
на глава пета, раздел VI от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС) и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.“
4. Създават се нова ал. 7 и ал. 8:
„(7) Дирекция „Поземлени отношения
и комасаци я“ в МЗХ осъществява координацията, методическото ръководство и
контрола по прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ), Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ), Закона за опазване на
земеделските земи (ЗОЗЗ) и подзаконовите
нормативни актове по прилагането им.
(8) Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ в МЗХ осъществява
методическото ръководство по прилагане
на глава пета, раздел VI от ЗПООПЗПЕС и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея
думите „Министерството на земеделието и
храните (МЗХ)“ се заменят с „МЗХ“.
§ 2. В чл. 3, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 накрая се добавя „и ПРСР за
периода 2014 – 2020 г.“
2. В т. 5 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
3. Създават се нови т. 15, 16, 17 и 18 и
т. 19 и 20:
„15. оправомощава служители, които да
извършват проверки на местата за съхранение и на наличното количество зърно в
тях, както и за произведеното и наличното
зърно в земеделските стопанства, съгласно
чл. 58п, ал. 2 ЗПООПЗПЕС;
16. извършва, променя или прекратява
регистрацията на техниката, включително отчислява техниката, по реда на чл. 11 ЗРКЗГТ;
17. утвърждава месечен график за техническите прегледи по населени места, които
ще бъдат извършени на територията на съответната община;
18. прилага с мотивирана заповед принудителните административни мерки по чл. 18,
ал. 1 и 2 ЗРКЗГТ;
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1 9. о п р а в о м о щ а в а с л у ж и т е л и , к о и т о да о с ъще с т вя ват кон т р ола по ч л. 15
ЗРКЗГТ и да съставят актове за установяване
на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС и
по ЗРКЗГТ;
20. издава наказателните постановления
въз основа на актовете за установяване на
нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС и по
ЗРКЗГТ;“.
4. Досегашните т. 15 и 16 стават съответно
т. 21 и 22.
5. Досегашната т. 17 става т. 23 и се изменя така:
„23. определя служител, който да изготвя
и представя необходимата информация и
документи на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси (ЗПУКИ);“.
6. Досегашната т. 18 става т. 24.
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 8 след думата „счетоводство“ се
поставя запетая и се добавя „Закона за публичните финанси“.
2. Точка 9 се изменя така:
„9. подготвя предложения по средносрочната бюджетна прогноза, проектобюджета и
бюджета на областната дирекция;“.
3. Точка 10 се отменя.
4. Точки 11 и 12 се изменят така:
„11. изготвя годишните и меж динните
финансови отчети;
12. контролира и анализира изпълнението
на бюджета и на сметките за средства от
Европейския съюз за съответната година;“.
5. Точка 18 се отменя.
6. Точка 19 се изменя така:
„19. води регистър на постъпилите предложения и сигнали съгласно глава осма от
А дминистративнопроцесуалния кодекс;“.
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „чл. 3, т. 2“ се заменят с
„чл. 3, ал. 3, т. 2“.
2. Точка 10 се отменя.
3. Точки 11 и 12 се изменят така:
„11. участва в дейности за информиране
на земеделските стопани за възможностите за кандидатстване по ПРСР за периода
2014 – 2020 г.;
12. извършва проверка за допустимост на
обучаемите и представя ваучери за обучение
по мярка 1 „Трансфер на знания и действия
по осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;“.
4. Точка 15 се отменя.
5. Точка 22 се изменя така:
„22. води регистър на земеделските стопани на територията на съответната област
съгласно изискванията на Наредба № 3 от
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1999 г. за създаване и поддържане на регистър
на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10
от 1999 г.; изм., бр. 106 от 2000 г., бр. 99
от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г.,
бр. 20 от 2005 г., бр. 3, 23 и 48 от 2007 г., бр. 2
от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г., бр. 23 от
2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от
2014 г. и бр. 31 от 2015 г.).“
6. В т. 23 думата „производители“ се заменя със „стопани“.
7. Създават се нови т. 24 – 40:
„24. извършва проверки на местонахождението и капацитета на нови обекти за
съхранение на зърно, издава удостоверения
на лицата, които ги стопанисват, и ги вписва
в базата данни по т. 31;
25. ежемесечно приема дек ларации по
чл. 58о, ал. 1 ЗПООПЗПЕС за местата на
съхранение на зърно и на наличното количество зърно в тях;
26. всяко тримесечие приема декларации
по чл. 58о, ал. 2 ЗПООПЗПЕС от земеделск ите производители за произведеното и
наличното зърно по видове, като през периода от юли до септември декларациите за
пшеница се приемат всеки месец;
27. приема декларации по чл. 58о, ал. 3
и 4 ЗПООПЗПЕС;
28. обобщава информацията от декларациите по т. 24, 25, 26 и 27 и я изпраща на
дирекция „Пазарни мерки и организации на
производители“ в МЗХ;
29. извършва проверки на обектите за
съх ра нение на зърно и на земеделск и т е
стопанства за достоверността на данните,
вписани в декларациите по т. 25, 26 и 27;
30. взема проби за представително окачествяване на реколтата от пшеница, ечемик,
слънчоглед, царевица и ориз;
31. води и съхранява база данни за местонахождението и капацитета на обектите
за съхранение на зърно и за лицата, които
стопанисват обектите за съхранение на зърно;
32. съставя актове за установяване на
нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС;
33. извършва дейност по регистрация, промяна, прекратяване, както и отчисляване на
земеделската, горската техника, включително
превозните средства и машините за земни
работи, наричани по-нататък „техниката“, на
територията на съответната област;
34. осъществява контрол за:
а) регистрацията на техниката по чл. 11
ЗРКЗГТ;
б) правоспособността на лицата, които
работят с техниката;
в) техническото състояние и безопасността
на техниката;
г) в ъ здейс т вие т о на т ех н и к ат а в ърх у
околната среда;
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д) спазване на нормативните изисквания
при осъществяване на дейността по обучение за придобиване на правоспособност за
работа с техника;
е) наличието на валиден сертификат за
съответствие с ЕС одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка
и тип и/или на маркировка или номер за
одобряване на типа;
ж) наличието на валиден сертификат за
съответствие с национално одобрения тип,
на нанесено търговско наименование или
марка и тип и/или на маркировка или номер
за национално одобряване на типа;
35. орг а н изи ра и извърш ва г од и ш н и,
сезонни и тематични прегледи на регистрираната техника;
36. осъществява контрол върху пускането
на пазара, регистрацията или пускането в
употреба на нови колесни трактори, верижни
трактори, ремаркета и сменяема прикачна
техника, системи, компоненти и отделни
технически възли за тях и на нови двигатели с вътрешно горене, предназначени за
или инсталирани на извънпътна техника,
по отношение на емисиите на замърсители;
37. организира дейността по издаването
и подмяната на свидетелствата за правоспособност на територията на областта;
38. води регистри на:
a) регистрираната техника на територията
на областта;
б) лицата, придобили правоспособност за
работа с техниката;
39. създава и поддържа информационни
бази данни по ЗРКЗГТ въз основа на регистрите по т. 38 и за:
a) извършените технически прегледи на
техниката;
б) съставените актове за установяване
на нару шени я и изда дените наказателни
постановления;
в) на ложени те ог рани чени я върх у използването на техниката от компетентните
органи;
40. въвежда данните в информационната
база данни на МЗХ по чл. 7, ал. 1 ЗРКЗГТ;“.
8. Досегашната т. 24 става т. 41 и в нея
след думата „събира“ се добавя „контролира“.
9. Досегашните т. 25 – 34 стават съответно
т. 42 – 51.
10. Досегашната т. 35 става т. 52 и в нея
думите „чл. 94, ал. 3“ се заменят с „чл. 95,
ал. 2“.
11. Досегашните т. 36 – 56 стават съответно т. 53 – 73.
§ 5. В чл. 23, изречение първо думите „и
награди“ и изречение второ се заличават.
§ 6. Приложението към чл. 6, ал. 2 се
изменя така:

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

„Приложение
към чл. 6, ал. 2
Обща численост на областните дирекции „Земеделие“, в т.ч. и на общинските служби по
земеделие към тях – 1814 щатни бройки
Областна дирекция „Земеделие“ –
Благоевград
87
Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас
88
Областна дирекция „Земеделие“ – Варна
77
Областна дирекция „Земеделие“ –
В. Търново
66
Областна дирекция „Земеделие“ – Видин
63
Областна дирекция „Земеделие“ – Враца
63
Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово 37
Областна дирекци „Земеделие“ – Добрич
79
Областна дирекция „Земеделие“ – Кърджали 59
Областна дирекция „Земеделие“ –
Кюстендил
56
Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч
55
Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана 65
Областна дирекция „Земеделие“ –
Пазарджик
65
Областна дирекция „Земеделие“ – Перник
48
Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен
75
Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 106
Областна дирекция „Земеделие“ – Разград
54
Областна дирекция „Земеделие“ – Русе
58
Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра 55
Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен
50
Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян
63
Областна дирекция „Земеделие“ –
София-град
45
Областна дирекция „Земеделие“ –
София област
101
Областна дирекция „Земеделие“ –
Стара Загора
68
Областна дирекция „Земеделие“ –
Търговище
46
Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково 73
Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен
66
Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол 46“.

Заключителни разпоредби
§ 7. Този правилник отменя:
1. Устройствения правилник на Националната служба по зърното към министъра на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 12 от
2004 г.; изм., бр. 68 от 2004 г., бр. 40 от 2005 г.,
бр. 90 от 2006 г., бр. 78 от 2008 г., бр. 9 и 21
от 2012 г., бр. 104 от 2013 г.).
2. Устройствения правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра
на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 20 от
2001 г.; изм., бр. 64 от 2001 г., бр. 4 от 2002 г.,
бр. 52 и 88 от 2003 г., бр. 11 и 37 от 2006 г.,
бр. 78 от 2008 г., бр. 32 и 56 от 2009 г., бр. 47 от
2010 г., бр. 83 от 2011 г., бр. 21 и 62 от 2012 г.,
бр. 94 от 2013 г., бр. 38 и 72 от 2015 г.).
§ 8. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
978
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви
на нотариусите и нотариалните кантори
(обн., ДВ, бр. 12 от 1997 г.; изм., бр. 26 от
1997 г., бр. 152 от 1998 г., бр. 73 от 2003 г.,
бр. 24 и 31 от 2008 г., бр. 20 от 2009 г.; Решение № 14099 от 2009 г. на Върховния административен съд – бр. 29 от 2010 г.; изм.,
бр. 33 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2а, ал. 2 след думата ,,достъп‘‘ се
добавя „с квалифициран електронен подпис“.
§ 2. Създават се чл. 2б и 2в:
„2б. (1) Право на безвъзмезден достъп до
информационната система се предоставя на
държавни органи и длъжностни лица само за
служебни цели и съобразно правомощията
им, при спазване изискванията на Закона за
защита на личните данни и на тази наредба.
(2) Достъпът до информационната система на длъжностни лица и държавни органи
се предоставя чрез отдалечен достъп с потребителски интерфейс, през интернет, по
защитен канал, с ползване на квалифициран
електронен подпис, издаден в съответствие
с изискванията на Закона за електронния
документ и електронния подпис.“
(3) Нотариалната камара изгражда защитения канал и организира режима за достъп и регистрира цифровите сертификати,
отговарящи на условията за квалифициран
електронен подпис, на длъжностните лица
и държавните органи, имащи право на служебен достъп.
Чл. 2в. (1) Справки от информационната
система се предоставят на банки с оглед извършваната от тях дейност, срещу заплащане
цената на услугата, която е разходоориентирана за извършване на административната
услуга.
(2) Справките по предходните алинеи се
предоставят чрез отдалечен достъп с потребителски интерфейс, като достъпът се
извършва през интернет по защитен канал,
с ползване на к ва лифициран елек т ронен
подпис, издаден в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ
и електронния подпис.“
§ 3. В чл. 9а се правят следните допълнения:
1. В основния текст след думата ,,Нотариусът“ се добавя ,,е длъжен да“.
2. Създават се т. 4 и 5:
„4. извлечение от документи, които по
силата на закон следва да са с нотариално
удостоверен подпис и да се представят при
извършване на вписване, заличаване на вписване или обявяване в търговския регистър

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

или в Централния регистър на особените
залози, като извлечението съдържа:
а) данните по чл. 6, ал. 1, буква „а“ от
Правилника за вписванията (одобрен с ПМС
№ 1486 от 1951 г. – обн., Изв., бр. 101 от
1951 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1955 г., ДВ, бр. 82
от 1996 г., бр. 86 от 1997 г., бр. 14 от 2000 г.,
бр. 5 и 16 от 2001 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 67
от 2005 г. и бр. 22 от 2008 г.) за страните;
б) описание на правата и условията, съдържащи се в нотариално удостоверения
документ;
5. извлечение от пълномощно, след нотариално удостоверяване на подпис, когато в него
е включено упълномощаване за извършване
на действие пред банка, както и документ
с нотариално удостоверен подпис, с който
се оттегля дадено такова пълномощно, като
извлечението съдържа:
а) данните по чл. 6, ал. 1, буква „а“ от
Правилника за вписванията за упълномощителя (упълномощителите) и упълномощения
(упълномощените);
б) описание на правата, условията и срока
на упълномощаването пред банка.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Министърът на правосъдието съгласувано със Съвета на нотариусите издава
Инструкция за осъществяване на достъп до
информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32
от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.
§ 5. Наредбата влиза в сила в двумесечен
срок от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Красимира Филипова
947

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхранение
и достъп до търговския регистър (обн., ДВ,
бр. 18 от 2007 г.; попр., бр. 20 от 2007 г.;
изм., бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г.,
бр. 101 и 102 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 25 и
бр. 53 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 91 се създават ал. 2, 3 и 4:
„(2) Длъжностното лице по регистрация
има право на безвъзмезден достъп за служебни цели до Националната база данни „Население“, поддържана от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
за установяване и проверка на данните за
гражданската регистрация на лицата, както
и до информационната система на Нотариалната камара за установяване и проверка на
документи с нотариално удостоверен подпис.
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(3) Редът и начинът за предоставяне от
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството на достъп до информацията в Национална база данни „Население“ на длъжностните лица по регистрация,
включително и чрез предоставяне на лични
данни в електронен вид или чрез отдалечен достъп, се извършва по ред, определен
от минист ъра на региона лното разви т ие
и благоустройството съобразно Закона за
гражданската регистрация.
(4) Достъпът до данните в информационната система на Нотариалната камара на
длъжностните лица по регистрация се извършва по реда на Наредба № 32 от 1997 г.
за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори (ДВ, бр. 12 от 1997 г.).“
§ 2. В чл. 92а ал. 1 се изменя така:
„Ч л. 92а. (1) Когат о к ъм за я в лен ие т о
на търговеца за вписване, заличаване или
обявяване:
1. не са приложени всички документи,
които се изискват по закон;
2. са представени документи с нотариално
удостоверени подписи, които не се намират
в информационната система на Нотариалната камара;
3. са представени документи, в които е
налице несъответствие с данните за гражданска регистрация на лицата в Национална
база данни „Население“;
4. когато не е платена дължимата държавна такса,
длъжностното лице по регистрацията дава
указания на заявителя за отстраняване на
нередовността.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила в двумесечен
срок от деня на обнародването є в „Държавен вестник‘‘.
За министър:
Красимира Филипова
948

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5922
от 22 май 2015 г.

по административно дело № 14879 от 2014 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Република България – шесто отделение, в
съдебно заседание на двадесет и седми април
две хиляди и петнадесета година в състав:
п редседател: Ната ли я Марчева, ч ленове:
Румяна Папазова, Николай Гунчев, при секретар Пенка Котанидис и с участието на
прокурора Вичо Станев изслуша докладваното от съдията Румяна Папазова по адм.
дело № 14879/2014.
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Производството е по реда на чл. 185 и сл.
от А дминистративнопроцесуални я кодекс
(АПК).
Обра зу ва но е по ж а лба, пода дена о т
„Труд“ – ЕООД, гр. Приморско, област Бургас, с искане за обявяване нищожността на
Правилника за здравословни и безопасни
условия на труд в горите, издаден от Държавната агенция по горите (с правоприемник
Изпълнителната агенция по горите), София,
утвърден със Заповед № 99 от 8.11.2007 г. на
председателя.
Поддържат се доводи за нищожност на
оспорения подзаконов нормативен акт поради нарушения на чл. 26, ал. 2, чл. 42 и 43
от Закона за нормативните актове (ЗНА).
Ответникът – Изпълнителната агенци я
по горите, не е взел становище.
Представителят на Върховната административна прокуратура е дал мотивирано
заключение за основателност на жалбата.
За да се произнесе, Върховният административен съд взе предвид следното:
По допустимостта на оспорването:
Жалбата е процесуално допустима като
подадена от лице с правен интерес съгласно
изискването на чл. 186, ал. 1 АПК.
Жалбоподателят „Труд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Приморско,
област Бургас, осъществява дърводобивна
дейност, което се установява от представеното удостоверение за вписани обстоятелства в търговския регистър и от издаденото
удостоверение № 1703 от 18.08.2011 г. от
Изпълнителната агенция по горите за регистрация в публичния регистър на търговци за
извършване на дейност в горски територии.
По основателността на оспорването:
Оспореният Правилник за здравословни и
безопасни условия на труд в горите е издаден
от Държавната агенция по горите, което е
удостоверено в заглавната му част, със съставители доцентите Любенов и Георгиев.
Правилникът е у твърден от председателя
на държавната агенция със Заповед № 99
от 8.11.2007 г., която е обнародвана в ДВ,
бр. 100 от 2007 г. Допуснатата в заповедта
на председателя на Държавната агенция по
горите техническа грешка при отразяване на
заглавието на правилника е била поправена
със следваща Заповед № 419 от 11.03.2008 г.,
обнародвана в ДВ, бр. 33 от 2008 г.
В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби на оспорения правилник е посочено, че е издаден на основание чл. 275 и
чл. 276, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) във
връзка с чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията (ЗА).
Разпоредбата на чл. 275 КТ създава задължение за всеки работодател да осигури
здравословни и безопасни условия на труд,
така че опасностите за живота и здравето на
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работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени. Органите
на изпълнителната власт в рамките на своите правомощия осъществяват държавната
политика по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. С чл. 276,
ал. 3 КТ министрите и другите органи на
изпълнителната власт по чл. 19, ал. 4 ЗА са
овластени да утвърждават отраслови правила
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд в предприятията и дейностите от съответния отрасъл.
Правилникът, с който се създават норми
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд в предприятията и дейностите
от съответния отрасъл, е нормативен акт по
смисъла на чл. 1а във връзка с чл. 7, ал. 1
от Закона за нормативните актове (ЗНА),
който съдържа общи правила за поведение,
прилагани към индивидуално неопределен
кръг субекти, има нееднократно действие и
се издава или приема от компетентен държавен орган. Предмет на регламентация са
минималните изисквания и задължения за
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд при провеж дане на горскостопанската и дърводобивната дейност в
горите (чл. 1 от правилника), а съгласно чл. 2
правилникът е задължителен за неопределен
брой субекти (всички работници и служители
от Държавната агенция по горите, нейните
структури и специализирани териториални
звена; всички физически и юридически лица,
извършващи и/или възлагащи дейностите
по чл. 1; лицата, извършващи дейностите
по чл. 1, за добиване на дърва за огрев,
дървесина и други горски продукти за задоволяване на собствени нужди, както и с
цел търговия, и др.).
По силата на чл. 5, ал. 5 от Конституцията
на Република България всички нормативни
актове задължително се публикуват като
условие за влизането им в сила. До публикуването си те не съществуват като нормативни
факти. С чл. 37, ал. 1 ЗНА (изм. – ДВ, бр. 46
от 2007 г. ) е предвидено обнародването на
законите, постановленията на Министерския
съвет и нормативните актове на министрите
и на ръководителите на други ведомства да
се извършва в „Държавен вестник“. В същия
смисъл разпоредбата на чл. 78, ал. 2 АПК
създава изискване за обнародване на нормативните административни актове, освен
тези на общинските съвети, в „Държавен
вестник“.
При извършената служебна проверка се
установи, че оспореният правилник не е обнародван в „Държавен вестник“. Обнародвана
е само заповедта за неговото утвърждаване
съгласно чл. 276, ал. 6 КТ.
Установи се също така, че не е спазено
изискването по чл. 276, ал. 6 КТ правилникът
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да бъде издаден от органа, който го е утвърдил. В представените от ответника заверени
фотокопия на правилника като негов издател
е посочена Държавната агенция по горите.
Правилникът не е подписан от председателя
на държавната агенция, а като съставители
са посочени поименно доцентите Любенов
и Георгиев.
В трайно установената съдебна практика
е прието, че необнародваният нормативен
административен акт създава нежелана от
п равни я ред опасна п риви дност, че има
правно действие и валидно регулира съответните обществени отношения. Това налага
обявяването на неговата нищожност, за да
бъдат предотвратени нежеланите правни
последици от прилагането му за периода до
изричната му отмяна.
Подадената жалба за нищожност следва
да бъде уважена като основателна, като се
уважи искането на жалбоподателя за разноски, които при непредставен списък се
изчисляват служебно от съда в размер 70 лв.
за държавни такси.
По изложените съображения и на основание чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд, шесто отделение,
РЕШИ:
Обявява за нищожен Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите
(необнародван), утвърден със Заповед № 99
от 8.11.2007 г. на председателя на Държавната агенция по горите (сега Изпълнителна
агенция по горите) (ДВ, бр. 100 от 2007 г.),
попр. със Заповед № 419 от 11.03.2008 г. (ДВ,
бр. 33 от 2008 г. ).
Осъжда Изпълнителната агенция по горите да заплати на „Труд“ – ЕООД, гр. Приморско, област Бургас, разноски за водене
на делото в размер 70 лв.
Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването
му пред Върховния административен съд,
петчленен състав.
Председател:
Георги Колев
921

РЕШЕНИЕ № 1082
от 3 февруари 2016 г.

по административно дело № 8724 от 2015 г.
Върховният административен съд на Република България – петчленен състав – II
колегия, в съдебно заседание на петнадесети
октомври две хиляди и петнадесета година
в състав: председател: Боян Магдалинчев,
членове: Георги Чолаков, Светлана Йонкова,
Ангел Калинов, Галя Костова, при секретар
Мария Попинска и с участието на прокурора

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

Любка Стамова изслуша докладваното от съдията Галя Костова по адм. дело № 8724/2015.
Производството е по глава дванадесета
от А дминистративнопроцесуални я кодекс
(АПК), образувано по касационна жалба на
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите, София, представляван от
юрк. Александрова, против Решение № 5922
от 22.05.2015 г. по адм. д. № 14879/2014 г. по
описа на Върховния административен съд
с молба за отмяната му като неправилно.
Ответникът – „Труд“ – ЕООД, Варна, в
писмена защита поддържа доводи за неоснователност на касационната жалба с молба
оспореното решение да бъде оставено в сила.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд намира
касационната жалба процесуално допустима
като подадена от надлежно легитимирана
с т ра на в п рек л у зи вн и я с рок по ч л. 211,
ал. 1 АПК и като я разгледа по същество,
констатира:
С обжалваното решение по оспорване на
„Труд“ – ЕООД, тричленен състав на шесто
отделение на Върховния административен съд
е обявил за нищожен Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите
(необнародван), утвърден със Заповед № 99
от 8.11.2007 г. на председателя на Държавната агенция по горите (сега Изпълнителна
агенция по горите) (ДВ, бр. 100 от 2007 г.),
попр. със Заповед № 419 от 11.03.2008 г. (ДВ,
бр. 33 от 2008 г.). За да постанови този правен
резултат, съдът е приел, че правилникът в
нарушение на чл. 5, ал. 5 от Конституцията
на Република България, чл. 78, ал. 2 АПК
и чл. 37, ал. 1 от Закона за нормативните
актове (ЗНА) не е обнародван, предвид което
създава нежелана в правния мир привидност,
че има правно действие и валидно регулира
съответните обществени отношения, както и
че в нарушение на чл. 276, ал. 6 от Кодекса
на труда (КТ) не е издаден от органа, който
го е утвърдил.
Решението е постановено при липса на основания по чл. 209, т. 3 АПК за отмяната му.
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Решаващият правен извод за нищожност
на обжалвания подзаконов нормативен акт ,
възприет при обсъждане доказателствата по
делото в съвкупност с доводите на страните,
е обоснован и в съответствие с материалния
закон. Безспорно по делото е, че обжалваният правилник не е обнародван и че като
негов издател са посочени съставителите,
авторите на разработката.
Касационният довод за неправилност на
решението, мотивиран с доводи по приложението на чл. 276, ал. 6 КТ, е неоснователен.
Тази разпоредба следва да се тълкува във
връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България, чл. 78,
ал. 2 АПК и чл. 37, ал. 1 ЗНА, установяващи
императивно изискване за обнародване на
нормативните актове като предпоставка за
тяхната валидност и влизането им в сила.
При липсата на спор относно характеристиката на правилата като подзаконов нормативен акт изискването на чл. 276, ал. 6 КТ за
обнародване на заповедта за утвърждаване
на правилата за безопасни и здравословни
услови я на труд в съответни я отрасъл е
специфично и дължимо от издателя на акта
наред със задължението за обнародване на
правилата. Същата разпоредба императивно
сочи утвърждаващия орган и като издател
на правилата, независимо дали при изработването им са ползвани специални знания
на състави тели, специа лист и с доказана
компетентност.
Предвид изложеното на основание чл. 221,
ал. 2 АПК Върховният административен съд,
петчленен състав на втора колегия,
РЕШИ:
О с т а в я в с и л а Р е ш е н и е № 59 2 2 о т
22.05.2015 г., постановено от тричленен състав
на шесто отделение на Върховния административен съд в производството по адм. д.
№ 14879/2014 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно.
Председател:
Георги Колев
922
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РАЗРЕШЕНИЕ № 416
от 28 декември 2015 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Божурово“,
разположена в землището на с. Божурово, община Добричка, област Добрич

ЗАПОВЕД № РД-44
от 26 януари 2016 г.
На основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 27
от Закона за биологичното разнообразие и чл. 16,
ал. 1 и 5 от Наредбата за условията и реда за
разработване и утвърждаване на планове за управ
ление на защитени зони, приета с ПМС № 349
от 2008 г. (ДВ, бр. 7 от 2009 г.), утвърждавам
план за управление на защитена зона BG0002090
„Берковица“ за опазване на дивите птици, разпо
ложена в землищата на гр. Берковица, с. Бързия,
с. Ягодово, с. Слатина, с. Песочница, с. Мездрея,
с. Бокиловци, община Берковица, област Мон
тана, и с. Драганица, община Вършец, област
Монтана, за период 10 години считано от датата
на обнародването в „Държавен вестник“.
Разписаните мерки в плана за управление на
защитена зона BG0002090 „Берковица“ за опазване
на дивите птици не отменят забраните и огра
ниченията на дейности, наложени с нормативни
и други влезли в сила административни актове.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

899

Министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-45
от 26 януари 2016 г.
На основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 27
от Закона за биологичното разнообразие и чл. 16,
ал. 1 и 5 от Наредбата за условията и реда за
разработване и утвърждаване на планове за уп
равление на защитени зони, приета с ПМС № 349
от 2008 г. (ДВ, бр. 7 от 2009 г.), утвърждавам
план за управление на защитена зона BG0002086
„Оризища Цалапица“ за опазване на дивите пти
ци, разположена в землищата на с. Цалапица,
община „Родопи“, с. Радиново, с. Войсил, община
„Марица“, и гр. Съединение, община Съединение,
област Пловдив, за период 10 години считано от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Разписаните мерки в плана за управление на
защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“ за
опазване на дивите птици не отменят забраните и
ограниченията на дейности, наложени с норматив
ни и други влезли в сила административни актове.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

900

Министър:
Ив. Василева

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за
подземните богатства, § 63 от ПЗР към Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) и протоколно решение по т. 22 от прото
кол № 35 от заседанието на Министерския съвет
на 2 септември 2015 г. разрешавам на „Перфект
Керамик“ – ЕООД, с. Божурово – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК
124655428, със седалище и адрес на управле
ние – с. Божурово, община Добричка, п. код 9368,
да извърши за своя сметка проучване на строи
телни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Божурово“, разположена в землището на
с. Божурово, община Добричка, област Добрич,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,137 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на вли
зане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Божурово“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4740107.00

9626450.00

2.

4740155.00

9626600.00
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№

X [m]

Y [m]

3.

4740070.00

9626756.00

4.

4739722.04

9627206.03

5.

4739788.69

9626739.09

6.

4739871.94

9626597.31

7.
813

4740000.13

9626456.67

РАЗРЕШЕНИЕ № 417
от 28 декември 2015 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Черни
дол 1“, разположена в землището на с. Хубавене,
община Роман, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и § 63 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за из
менение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) и протоколно решение по т. 24 от протокол
№ 35 от заседанието на Министерския съвет на
2 септември 2015 г. разрешавам на „Стал 20 Ро
ман“ – АД, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията, ЕИК 202050662, със седалище и
адрес на управление – област Враца, гр. Роман
3130, ул. Георги Бенковски 16, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Черни дол 1“, разположена в землището на
с. Хубавене, община Роман, област Враца, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,064 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

ВЕСТНИК
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Черни дол 1“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4651187.36

8548305.21

2.

4651236.20

8548307.76

3.

4651242.20

8548317.19

4.

4651254.06

8548335.85

5.

4651206.24

8548381.08

6.

4651189.79

8548353.34

7.

4651181.34

8548351.33

8.

4651174.32

8548392.81

9.

4651172.50

8548400.37

10.

4651184.00

8548407.81

11.

4651194.57

8548425.31

12.

4651203.19

8548431.56

13.

4651212.88

8548419.31

14.

4651215.75

8548415.69

15.

4651216.44

8548412.56

16.

4651218.50

8548417.37

17.

4651234.94

8548468.19

18.

4651253.44

8548500.69

19.

4651266.32

8548526.19

20.

4651262.75

8548547.44

21.

4651267.38

8548561.69

22.

4651292.44

8548578.50

23.

4651309.88

8548588.62

24.

4651313.50

8548605.87

25.

4651326.00

8548614.75

26.

4651332.75

8548632.31

27.

4651316.88

8548652.19

28.

4651302.07

8548671.19

29.

4651297.63

8548694.06

30.

4651286.69

8548726.12

31.

4651273.57

8548749.81

32.

4651259.75

8548763.87

33.

4651259.94

8548765.87

34.

4651305.38

8548752.44

35.

4651333.57

8548830.87

36.

4651333.63

8548832.50

37.

4651427.38

8548816.75

38.

4651446.25

8548803.37

39.

4651447.88

8548791.06

40.

4651438.25

8548775.00

41.

4651442.88

8548757.12
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№

X [m]

Y [m]

42.

4651435.75

8548739.31

43.

4651441.00

8548730.56

44.

4651439.82

8548726.12

45.

4651435.25

8548708.94

46.

4651435.07

8548707.37

47.

4651434.19

8548707.50

48.

4651420.32

8548703.87

49.

4651409.57

8548688.31

50.

4651406.69

8548664.19

51.

4651405.82

8548643.31

52.

4651399.69

8548624.06

53.

4651402.94

8548604.12

54.

4651403.32

8548581.50

55.

4651395.00

8548545.62

56.

4651392.82

8548535.31

57.

4651387.19

8548508.56

58.

4651387.19

8548508.44

59.

4651383.75

8548494.00

60.

4651378.07

8548469.94

61.

4651370.69

8548455.31

62.

4651362.25

8548438.62

63.

4651358.32

8548432.12

64.

4651351.44

8548420.81

65.

4651345.07

8548410.31

66.

4651340.25

8548402.37

67.

4651337.00

8548397.06

68.

4651320.82

8548371.81

69.

4651311.75

8548357.75

70.

4651308.38

8548352.44

71.

4651305.69

8548346.69

72.

4651296.38

8548326.50

73.

4651295.94

8548325.62

74.

4651290.19

8548316.87

75.

4651280.32

8548302.00

76.

4651272.82

8548290.75

77.

4651254.44

8548269.31

78.

4651251.50

8548265.87

79.

4651246.57

8548260.12

80.

4651235.32

8548247.75

81.

4651235.19

8548247.87

82.

4651229.63

8548255.31

83.

4651223.32

8548263.50

84.

4651214.82

8548261.31

85.

4651213.63

8548261.00

86.

4651207.88

8548287.94

87.
814

4651189.19

8548285.19
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РАЗРЕШЕНИЕ № 418
от 28 декември 2015 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Акация“, разположена в землището на с. Покрован,
община Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и § 63 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за измене
ние на Закона за забрана на химическото оръжие
и за контрол на токсичните химически вещества
и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и
протоколно решение № 24 от протокол № 33 от
19.08.2015 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Булгнайс“ – ООД, титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 108519699,
със седалище и адрес на управление – област
Хасково, Ивайловград, п. код 6570, ул. Иван
Вазов 10, да извърши за своя сметка проучване
на скалнооблицовъчни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подзем
ните богатства, в площ „Акация“, разположена в
землището на с. Покрован, община Ивайловград,
област Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,48 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Акация“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
815

X [m]

Y [m]

4534294.2
4534748.1
4534970.6
4534999.5
4534876.1
4534685.9
4534774.0
4534694.2

9469119.1
9469023.3
9469340.0
9469581.5
9469462.8
9469479.5
9469670.4
9469715.5
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РАЗРЕШЕНИЕ № 419
от 28 декември 2015 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Феникс“,
разположена в землището на гр. Искър, община
Искър, област Плевен

№

X [m]

Y [m]

6.

4722330

8580850

7.

4723070

8580930

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за
подземните богатства и § 63 от ПЗР на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) и протоколно решение по т. 25 от протокол
№ 43 от заседанието на Министерския съвет на
28 октомври 2015 г. разрешавам на „Мл – Кон
султ-2009“ – ЕООД, Плевен, титуляр на разреше
нието, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 200602934,
със седалище и адрес на управление – Плевен,
п. к. 5800, ул. Стара планина 5, ет. 1, ап. 1, да
извърши за своя сметка проучване на строител
ни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Феникс“, разположена в землището на
гр. Искър, община Искър, област Плевен, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,97 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Феникс“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4724140

8579960

2.

4724140

8580550

3.

4723670

8580800

4.

4722660

8581450

5.

4722330

8581450

8.

4723240

8580520

9.

4723400

8580500

10.

4723600

8580380

11.

4723800

8579950

12.
816

4723980

8579910

РАЗРЕШЕНИЕ № 420
от 28 декември 2015 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Чайкъра-2“,
разположена в землището на Асеновград, община
Асеновград, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за
подземните богатства, § 63 от ПЗР към Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) и протоколно решение по т. 24 от прото
кол № 43 от заседанието на Министерския съвет
на 28 октомври 2015 г. разрешавам на „Запряно
ви-03“ – ООД, Асеновград – титуляр на разреше
нието, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 115816551, със
седалище и адрес на управление – Асеновград,
п. код 4230, област Пловдив, ул. Васил Левски 5,
ет. 2, ап. 5, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Чайкъра-2“, разположена в
землището на Асеновград, община Асеновград,
област Пловдив, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,581 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на вли
зане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

С Т Р.
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Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Чайкъра-2“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4532371.7

8626108.9

2.

4531763.8

8626085.4

3.

4531069.7

8626331.1

4.

4531084.8

8626134.8

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията
на титуляря се определят в договора за търсене
и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проуч
ване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.

5.

4531211.9

8626031.3

6.

4531441.0

8625982.8

7.

4531641.0

8625811.5

8.

4531735.7

8625594.0

9.

4532116.5

8625706.4

10.

4532207.5

8625681.2

11.

4532424.0

8625658.3

12.

4532679.4

8625670.5

13.

4532648.0

8625872.0

14.

4532546.0

8625893.0

№

X [m]

Y [m]

15.

4532419.0

8625920.0

1.

4471157

8605500

16.
817

4532389.0

8626129.0

2.

4474207

8605500

3.

4474207

8602825

4.

4471157

8602300

РАЗРЕШЕНИЕ № 422
от 28 декември 2015 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Черешката“, разположена в землищата на
с. Бориково и с. Киселчово, община Смолян,
област Смолян
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за
подземните богатства, § 63 от ПЗР към Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически ве
щества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)
и протоколно решение по т. № 17 от протокол
№ 40 от заседанието на Министерския съвет на
7 октомври 2015 г. разрешавам на „Върба – Батан
ци“ – АД, Златоград – титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията, ЕИК 201724147, със
седалище и адрес на управление – Златоград,
п. код 4980, ул. Стефан Стамболов 2, да извърши
за своя сметка търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в
площ „Черешката“, разположена в землищата на
с. Бориково и с. Киселчово, община Смолян,
област Смолян, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 8,959 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.

Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Черешката“
Координатна система 1970 г.

Изключена площ
5.

4473650

8603075

6.

4473600

8603395

7.

4473390

8603305

8.
818

4473530

8603040

РАЗРЕШЕНИЕ № 423
от 28 декември 2015 г.
за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, в площ „Миломир“, разположена на
територията на община Драгоман, Софийска
област
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, § 63 от ПЗР на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) и протоколно решение по т. 18 от прото
кол № 40 от заседанието на Министерския съвет
на 7.10.2015 г. разрешавам на „Калцит“ – ЕООД,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписва
нията, ЕИК 832047845, със седалище и адрес на
управление – Софийска област, гр. Сливница,
п. код 2200, ул. Паисий Хилендарски 3, да извърши
за своя сметка проучване на неметални полезни
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изкопаеми – индустриални минерали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подзем
ните богатства, в площ „Миломир“, разположена
на територията на община Драгоман, Софийска
област, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,48 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

със седалище и адрес на управление – Велико
Търново, п. код 5000, бул. България 27, да из
върши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Шереметя – север“, разположена в землището
на с. Шереметя, община Велико Търново, област
Велико Търново, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,471 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на вли
зане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Миломир“
Координатна система 1970 г.

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Шереметя – север“
Координатна система 1970 г.

№

X [m]

Y [m]

1.

4624513

8461440

2.

4624534

8462028

3.

4623753

8462096

№

X [m]

Y [m]

4.

4623975

8461281

1.

4669731

9460715

5.
819

4624212

8461313

2.

4669808

9460844

3.

4669806

9460887

4.

4669784

9460923

5.

4669696

9460914

6.

4669662

9460926

7.

4669651

9460938

8.

4669642

9461003

РАЗРЕШЕНИЕ № 424
от 28 декември 2015 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Шереметя – север“, разположена в землището на с. Шереметя,
община Велико Търново, област Велико Търново
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, § 63 от преходните и заклю
чителните разпоредби на Закона за изменение на
Закона за забрана на химическото оръжие и за кон
трол на токсичните химически вещества и техните
прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно
решение по т. 19 от протокол № 40 от заседанието
на Министерския съвет на 7 октомври 2015 г.
разрешавам на „Пътни строежи – Велико Търно
во“ – АД, Велико Търново – титуляр на разреше
нието, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 104693344,

9.

4669628

9461016

10.

4669605

9461175

11.

4669609

9461221

12.

4669558

9461249

13.

4669583

9460942

14.

4669589

9460923

15.

4669597

9460852

16.

4669621

9460833

17.

4669640

9460794

18.
820

4669641

9460769
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РАЗРЕШЕНИЕ № 425
от 28 декември 2015 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Балево“, разположена в землищата на с. Голем Върбовник,
с. Мали Върбовник и с. Локвата, община Бобов
дол, област Кюстендил
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, § 63 от ПЗР на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) и протоколно решение по т. 23 от прото
кол № 35 от заседанието на Министерския съвет
на 2 септември 2015 г. разрешавам на „Интер
пром“ – ЕООД, София, титуляр на разрешени
ето, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията с ЕИК 121115366,
със седалище и адрес на управление – София,
ж.к. Люлин, бл. 812, вх. Д, ап. 99, да извърши за
своя сметка проучване на строителни материа
ли – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства, в площ „Балево“,
разположена в землищата на с. Голем Върбовник,
с. Мали Върбовник и с. Локвата, община Бобов
дол, област Кюстендил, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,79 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Балево“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4553008

8469916

2.

4553115

8470317

3.

4552926

8470713

4.

4552273

8471099

5.

4552085

8470929

ВЕСТНИК
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№

X [m]

Y [m]

6.

4551997

8470741

7.

4552440

8470063

8.
821

4552845

8469870

РАЗРЕШЕНИЕ № 426
от 28 декември 2015 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Дивна“, разположена в землищата на селата
Горна кула и Стари чал, община Крумовград,
и селата Гургулица, Лале, Нановица, Неофит
Бозвелиево, Постник, Татул и Чайка, община
Момчилград, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и § 63 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за из
менение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) и протоколно решение по т. 30 от протокол
№ 36 от заседанието на Министерския съвет на
9.09.2015 г. разрешавам на „Дънди Прешъс Ме
талс Крумовград“ – ЕАД, Крумовград, община
Крумовград, област Кърджали, ЕИК 122054432,
титуляр на разрешението, със седалище и адрес на
управление Крумовград, п. код 6900, община Кру
мовград, област Кърджали, ул. Христо Ботев 1,
да извърши за своя сметка търсене и проучване
на метални полезни изкопаеми – подземни бо
гатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подзем
ните богатства, в площ „Дивна“, разположена в
землищата на селата Горна кула и Стари чал,
община Крумовград, и селата Гургулица, Лале,
Нановица, Неофит Бозвелиево, Постник, Татул и
Чайка, община Момчилград, област Кърджали,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 29,50 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и за
дълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проуч
ване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова

БРОЙ 12
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Дивна“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
822

X [m]

Y [m]

4 540 447
9 426
4 540 406
9 429
4 538 686
9 429
4 538 676
9 431
4 535 548
9 432
4 535 044
9 430
4 530 620
9 430
4 530 566
9 426
4 534 456
9 428
Изключена площ „Дива“
4
4
4
4

538
538
537
537

571
571
152
152

9
9
9
9

428
430
430
428

252
235
948
015
315
477
167
598
380
868
458
458
868

РАЗРЕШЕНИЕ № 427
от 28 декември 2015 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Жълтия връх“,
разположена в землището на с. Арчар, община
Димово, област Видин
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства, § 63 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за измене
ние на Закона за забрана на химическото оръжие
и за контрол на токсичните химически вещества
и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и
протоколно решение по т. 21 от протокол № 35 от
заседанието на Министерския съвет на 2 септември
2015 г. разрешавам на „Венстрой-2008“ – ЕООД,
с. Арчар – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията, ЕИК 200340663, със седалище и
адрес на управление с. Арчар 3770, ул. Дунав 40,
община Димово, област Видин, да извърши за
своя сметка търсене и проучване на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства, в площ „Жълтия връх“,
разположена в землището на с. Арчар, община
Димово, област Видин, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,351 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване, както и правата и за
дълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.

ВЕСТНИК
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5. Видовете и обемите на геоложките тър
сещо-проучвателни работи, както и добивът за
технологични изпитания се определят в работната
програма и договора за търсене и проучване в
съответствие с предложената в офертата търсе
що-проучвателна работна програма.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проуч
ване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Жълтия връх“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4763111

8476489

2.

4763182

8476909

3.

4763116

8477492

4.

4762901

8477492

5.

4762836

8476999

6.

4762743

8476566

7.
823

4762866

8476319

РАЗРЕШЕНИЕ № 428
от 28 декември 2015 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Дълбоката река“, разположена в землищата
на с. Падало, община Крумовград, област Кърджали, и с. Белополци, с. Бубино и с. Попско,
община Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Зако
на за подземните богатства и § 63 от ПЗР на
Закона за изменение на Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 31
от протокол № 36 от заседанието на Министер
ския съвет на 9 септември 2015 г. разрешавам
на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ – ЕАД,
Крумовград, община Крумовград, област Кър
джали, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията с ЕИК 122054432, със седалище и
адрес на управление – Крумовград, п. код 6900,
община Крумовград, област Кърджали, ул. Христо
Ботев 1, да извърши за своя сметка търсене и
проучване на метални полезни изкопаеми – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за
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подземните богатства, в площ „Дълбоката река“,
разположена в землищата на с. Падало, община
Крумовград, област Кърджали, и с. Белополци,
с. Бубино и с. Попско, община Ивайловград,
област Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 11 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задъл
женията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проуч
ване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Дълбоката река“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и
протоколно решение по т. 21 от протокол № 31 от
заседанието на Министерския съвет на 5 август
2015 г. разрешавам на „Булгнайс“ – ООД, Ивай
ловград – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията, ЕИК 108519699, със седалище и адрес
на управление – Ивайловград – 6570, ул. Иван
Вазов 10, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Параклис“, разположена в землището
на Ивайловград, община Ивайловград, област
Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,175 кв. км.
3. Границите на площта са определени с коорди
нати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на вли
зане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова

Y [m]

1.

4536655

9445153

2.

4536590

9447981

3.

4537103

9449289

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Параклис“
Координатна система 1970 г.

4.

4536179

9450700

5.

4534379

9449600

№

X [m]

Y [m]

6.

4534289

9448424

1.

4534300.1

9475098.8

7.

4533238

9447734

2.

4534416.1

9475193.2

4534440.1

9475266.8

8.

4533242

9447139

3.

9.
824

4534324

9446986

4.

4534426.0

9475334.0

5.

4534318.0

9475448.0

6.

4534273.0

9475603.0

7.

4534233.0

9475675.0

8.

4534137.5

9475717.0

РАЗРЕШЕНИЕ № 429
от 28 декември 2015 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Параклис“,
разположена в землището на Ивайловград, община Ивайловград, област Хасково
На основание на чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, § 63 от преходните и за
ключителните разпоредби на Закона за изменение
на Закона за забрана на химическото оръжие и
за контрола на токсичните химически вещества

9.

4534026.9

9475323.0

10.

4534074.0

9475190.0

11.

4534035.0

9475002.0

12.

4534181.1

9475002.3

13.

4534271.0

9475075.0

14.

4534168.0

9475231.0

15.
825

4534205.0

9475256.0
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РАЗРЕШЕНИЕ № 430
от 28 декември 2015 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Лъки“, разположена в землищата на с. Джурково, с. Дряново, с. Здравец, с. Лъкавица и
с. Манастир, община Лъки, област Пловдив, и
с. Богутево, община Чепеларе, област Смолян
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 3, чл. 5,
т. 1 от Закона за подземните богатства, § 63 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение на Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрола на токсичните
химически вещества и техните прекурсори (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 25 от
протокол № 33 от заседанието на Министерския
съвет на 19 август 2015 г. разрешавам на „Лъки
инвест“ – АД, гр. Лъки, титуляр на разрешение
то, дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията с ЕИК 115326394, със
седалище и адрес на управление: гр. Лъки, община
Лъки, област Пловдив, ул. Освобождение 2, да
извърши за своя сметка търсене и проучване на
метални полезни изкопаеми, подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богат
ства, в площ „Лъки“, разположена в землищата на
с. Джурково, с. Дряново, с. Здравец, с. Лъкавица
и с. Манастир, община Лъки, област Пловдив, и
с. Богутево, община Чепеларе, област Смолян,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 35,25 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и за
дълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на търсещите и геоло
гопроучвателните работи, както и добивът за
технологични изпитания се определят в работната
програма и договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проуч
ване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Лъки“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.

X [m]
4506683
4505820

Y [m]
8621768
8623443

ВЕСТНИК
№
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
826

С Т Р. 4 5
X [m]
4503909
4502426
4501242
4498548
4497071
4497833
4497813
4502156
4503384
Изключена
4505200
4505195
4504740
4504675
4503820
4503828
4504680
4504750
Изключена
4505000
4505000
4504100
4504095
Изключена
4505675
4505667
4505047
4505055
Изключена
4499775
4499777
4499585
4498982
4498238
4498231
4498980
4499580

Y [m]
8622711
8626541
8625964
8626793
8626498
8623838
8621053
8621473
8620370
площ
8621883
8621903
8621768
8621780
8621385
8621365
8621760
8621748
площ
8622339
8622364
8622430
8622405
площ
8623122
8623141
8622820
8622800
площ
8622420
8622445
8622477
8622520
8622695
8622670
8622495
8622452

РАЗРЕШЕНИЕ № 431
от 28 декември 2015 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Индже“, разположена в землищeто на с. Изгрев, община Венец, и
с. Климент, община Каолиново, област Шумен
На основание на чл. 53, ал. 4 във връзка
с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1
от Закона за подземните богатства и § 63 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение на Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрол на токсич
ните химически вещества и техните прекурсори
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по
т. 26 от протокол № 43 от заседанието на Ми
нистерския съвет на 28.10.2015 г. разрешавам на
„НИК Индъстри“ – ООД, София, ЕИК 203313080,
титуляр на разрешението, със седалище и адрес
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на управление София, п. код 1335, район „Лю
лин“, ж.к. Люлин 10, бл. 123, вх. Д, партер, да
извърши за своя сметка търсене и проучване на
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ
„Индже“, разположена в землищeто на с. Изгрев,
община Венец, и с. Климент, община Каолиново,
област Шумен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 2,17 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и за
дълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проуч
ване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Индже“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4729926.3

9564183.0

2.

4729527.0

9565277.6

3.

4729450.0

9565277.0

4.

4729450.0

9565000.0

5.

4728494.0

9565000.0

6.

4728001.9

9564091.1

7.
827

4728827.4

9563282.9

РАЗРЕШЕНИЕ № 432
от 28 декември 2015 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Бревене“, разположена в землищата на гр. Златица, с. Карлиево и с. Църквище, община Златица, с. Челопеч, община Челопеч, с. Мирково,
община Мирково, и с. Чавдар, община Чавдар,
Софийска област
На основание на чл. 53, ал. 4 във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от
Закона за подземните богатства и § 63 от преход
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ните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) и протоколно решение по т. 28 от протокол
№ 36 от заседанието на Министерския съвет на
9.09.2015 г. разрешавам на „Дънди Прешъс Металс
Челопеч“ – ЕАД, с. Челопеч, Софийска област,
ЕИК 122003576, титуляр на разрешението, със
седалище и адрес на управление – с. Челопеч 2087,
община Челопеч, Софийска област, да извърши
за своя сметка търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в
площ „Бревене“, разположена в землищата на
гр. Златица, с. Карлиево и с. Църквище, община
Златица, с. Челопеч, община Челопеч, с. Мирково,
община Мирково, и с. Чавдар, община Чавдар,
Софийска област, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 36,80 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и за
дълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проуч
ване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Бревене“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4607863

8556065

2.

4607863

8564887

3.

4606947

8564887

4.

4601968

8561740

5.

4601968

8556065

изключена площ
6.

4605097

8557603

7.

4605111

8559656

8.

4606203

8560359

9.

4606196

8561577
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№

X [m]

Y [m]

10.

4605553

8561555

11.

4605080

8561183

12.

4604617

8560646

13.

4604557

8560681

14.

4604469

8560590

15.

4603794

8560534

16.

4603106

8559238

17.

4602826

8557939

18.
828

4603054

8557655

РАЗРЕШЕНИЕ № 433
от 28 декември 2015 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Благун“, разположена на територията на община Крумовград, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства, § 63 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за измене
ние на Закона за забрана на химическото оръжие
и за контрол на токсичните химически вещества
и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и
протоколно решение по т. 20 от протокол № 35
от заседанието на Министерския съвет на 2 сеп
тември 2015 г. разрешавам на „Благун“ – ЕООД,
София – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията, ЕИК 202573488, със седалище и ад
рес на управление София 1404, район „Триадица“,
бул. България, ж.к. Бокар № 19А, да извърши
за своя сметка търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в
площ „Благун“, разположена в землищата на
селата Аврен, Благун, Голям Девисил, Голямо
Каменяне, Девисилица, Девисилово, Малък Де
висил, Синигер, Черничево, Стражец, община
Крумовград, област Кърджали, при следните
условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 63,8 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и за
дълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвател
ните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
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7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проуч
ване, сключен с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Благун“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4510000

9434750

2.

4517270

9437823

3.

4517148

9438698

4.

4517660

9439440

5.

4518100

9441580

6.

4516450

9441600

7.

4515140

9439600

8.

4512660

9438680

9.

4512160

9441520

10.

4514340

9441600

11.

4513880

9444000

12.

4511500

9445880

13.

4512200

9446680

14.

4514440

9446440

15.

4517360

9446860

16.

4519620

9448000

17.

4517680

9453320

18.

4515760

9453320

19.

4518520

9448600

20.

4516780

9447840

21.

4515000

9447840

22.

4513600

9449350

23.

4512100

9447000

24.

4511250

9446000

25.

4511100

9444000

26.

4510600

9444000

27.

4510600

9440850

28.

4507800

9439900

29.

4510000

9437000

30.
829

4510200

9435850
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1641
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол и протоколно решение № 3932 от
29.01.2016 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба
на недвижим имот – частна държавна собственост,
с предоставени права за управление на област
ния управител на област Бургас, представляващ:
поземлен имот с идентификатор 53045.502.319 с
площ 871 кв. м, намиращ се на ул. Черноморска 10,
гр. Обзор, община Несебър, област Бургас, ведно
с построените в имота сгради:
а) сграда с идентификатор 53045.502.319.1 на
два етажа със застроена площ 83 кв. м;
б) сграда с идентификатор 53045.502.319.2 на
един етаж със застроена площ 31 кв. м, и
в) сграда с идентификатор 53045.502.319.3 на
един етаж със застроена площ 75 кв. м.

934

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3411-П
от 29 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, Ре
шение № 1623 от 2.10.2015 г. (ДВ, бр. 80 от 2015 г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 3929 от 29.01.2016 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 Българската агенция по без
опасност на храните, представляващ: застроен
парцел – УПИ І-1941 от кв. 92, целият с площ
1100 кв. м, намиращ се в гр. Койнаре, община
Червен бряг, област Плевен, ведно с построената
в него ветеринарна лечебница – едноетажна мо
нолитна сграда – 195 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 – 17 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без вклю
чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос
ка – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностой
ността им в евро, която се превежда по банковата
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сметка на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Аген
цията 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
500 лв. (с включен ДДС) или равностойността
им в евро и се заплаща, както следва: в касата
на Агенцията за приватизация и следприватиза
ционен 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
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 до
кументация; в случай че документът по предход
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 17-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българ
ската 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 чуж
дестранни 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 следприватизаци
онен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за при
ватизационна 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
940
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РЕШЕНИЕ № 3412-П
от 29 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 2 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 На
редбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватиза
ционен контрол, Решение № 1614 от 18.08.2015 г.
(ДВ, бр. 67 от 2015 г.) относно откриване на про
цедура за приватизация и протоколно решение
№ 3930 от 29.01.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Габрово, представляващ: поземлен имот с иден
тификатор 14218.505.555, целият с площ 183 кв. м,
намиращ се на ул. Добри Карталов 2, Габрово,
община Габрово, област Габрово, ведно с постро
ената в него двуетажна сграда с идентификатор
14218.505.555.1, със застроена площ 87 кв. м (на
ричан 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 – 38 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без вклю
чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос
ка – 4000 лв. (без включен ДДС) или равностой
ността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Аген
цията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 20-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 следприватиза
ционен 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
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 до
кументация; в случай че документът по предход
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 25-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
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2.7. не се допускат до участие в търга: консор
циуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българ
ската 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 чуж
дестранни 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 собстве
ност 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 следприватизаци
онен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 25-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за при
ватизационна 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.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3413-П
от 29 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, Ре
шение № 1591 от 12.09.2014 г. (ДВ, бр. 80 от 2014 г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 3931 от 29.01.2016 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
Монтана, представляващ: самостоятелен обект с
идентификатор 44238.505.1584.1.2, със застроена
площ 130 кв. м, намиращ се на площад Свобода 4
в Лом, община Лом, област Монтана, предста
вляващ втори етаж от сграда със самостоятелен
вход, състоящ се от входно антре, четири стаи и
сервизни помещения, ведно с принадлежащите
му два броя тавански помещения с обща застро
ена площ 130 кв. м и два броя мазета с обща
застроена площ 56,18 кв. м, както и 3/5 идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
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2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 45 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2500 лв. (без вклю
чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос
ка – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностой
ността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Аген
цията 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 следприватиза
ционен 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
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 до
кументация; в случай че документът по предход
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 пода
ват в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консор
циуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българ
ската 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 чуж
дестранни 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 следприватизаци
онен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за при
ватизационна продажба като част от нея.
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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.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 5.11
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ак
саково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – пар
целарен план за трасе на пътна връзка за ПИ
№ 055051 по КВС на землище гр. Игнатиево,
община Аксаково, област Варна, като проект
ното трасе засяга 3238 кв. м земеделска земя по
КВС на същото землище, представляваща част
от ПИ № 000267 – полски път, собственост на
Община Аксаково, и ПИ № 055057 – собственост
на „Еврокорн“ – ЕООД.
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 – гр. Аксаково, пред Админи
стративния съд – Варна.
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Председател:
Св. Добрева

ОБЩИНА КРИЧИМ
РЕШЕНИЕ № 45
от 27 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 281 и чл. 295, ал. 7 от
Закона за електронните съобщения Общинският
съвет – гр. Кричим, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план (ПП) за обект „Далекосъоб
щителна мрежа за разпространение на радио- и
телевизионни програми и високоскоростен ин
тернет“ в землището на гр. Кричим с възложител
„БУЛСАТ“ – ЕООД, гр. Пещера.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общин
ския съвет – гр. Кричим, до Административния
съд – Пловдив.

878

Председател:
А. Хаджиева

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 22
от 12 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
,,Марица“ реши:
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Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе за
проектиране на подземна оптична кабелна линия,
преминаващо през имоти – държавна и общинска
собственост, в частта, засягаща земеделска земя с
обща дължина в землищата: с. Скутаре – с. Три
листник L=4480 м; с. Войводиново – с. Желязно
L=1786 м; с. Желязно – с. Крислово L=2093 м;
с. Крислово – с. Калековец L=1143 м; с. Мано
ле – с. Манолско Конаре L=3606 м; с. Манолско
Конаре – с. Ясно поле L=2580 м, с. Манолско
Конаре – землищна граница на община „Марица“
L=2697 м, за нуждите на „Ланстар“ – ООД, на
територията на община „Марица“, област Пловдив,
по следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения ПУП – ПП и регистър на засегнатите
от трасето имоти.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет „Марица“.
Председател:
Г. Трендафилова
879

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ РУСЕ
ЗАПОВЕД № 5-95-00-54
от 29 януари 2016 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връз
ка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и протокол № 3 от
12.01.2016 г. на комисията, назначена със Заповед
№ 5-95-00-882 от 28.09.2015 г. на областния уп
равител на област Русе по реда на чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ, нареждам:
1. Одобрявам план на новообразуваните имоти
по § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ в местността Боклоджа
в землището на с. Червена вода, община Русе,
област Русе.
2. Задължавам кмета на община Русе да
разгласи заповедта за одобряване на плана на
заинтересованите лица по реда на чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ чрез средствата за масово осведомява
не, включително чрез два централни ежедневника,
както и да я обяви в сайта на общината и на
подходящи места с публичен достъп в сградата
на общината и кметството.
Заповедта подлежи на обжалване пред Ад
министративния съд – Русе, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
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Областен управител:
Ст. Бурджиев

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № 123
от 2 февруари 2016 г.
На основание чл. 44. ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП и Решение
№ 61 от 26.01.2016 г. на Общинския съвет – с.
Аврен, нареждам:
Да се преструктурира мрежата от детски
градини на територията на община Аврен, както
следва:
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1. Да се преобразуват чрез вливане към ЦДГ
„Щурче“ – Приселци, с филиал Близнаци:
1.1 ЦДГ „Радост“ – Аврен – 1 група;
1.2. ЦДГ „Щастливо детство“ – Бенковски, с
филиал Садово – 2 групи.
2. Да се преобразуват чрез вливане към
ЦДГ – „Пролет“ – Дъбравино, с филиал Казаш
ка река:
2.1. ЦДГ „Щастливо детство“ – Царевци, с
филиал Тръстиково – 2 групи;
2.2. филиал Синдел на ЦДГ „Радост“ – Аврен –
2 групи.
3. Обучението и възпитанието на децата от 3до 6-годишна възраст по т. 1 и 2 да се осъществява
във филиалите в съответните населени места.
4. Трудовите правоотношения с персонала на
посочените детски градини да се уредят в съот
ветствие с чл. 123, ал. 1, т. 2 и ал. 2 КТ.
5. Задължителната документация на фили
алите да се приеме и съхранява от директорите,
както следва:
5.1. за ЦДГ „Радост“ – Аврен, и ЦДГ „Щаст
ливо детство“ – Бенковски, от директора на ЦДГ
„Щурче“ – Приселци;
5.2. за ЦДГ „Щастливо детство“ – Царевци,
и филиал Синдел на ЦДГ „Радост“ – Аврен, от
директора на ЦДГ „Пролет“ – Дъбравино.
6. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваните
чрез вливане детски градини и филиалите им
и да се изготвят необходимите приемно-преда
вателни протоколи между тях и предаващите
детски градини.
Контрола по изпълнение на заповедта възла
гам на заместник-кмет с ресор „Образование“,
директор на дирекция „ОКТСД“ и началник-отдел
„ФС“ в Община Аврен.
Копие от заповедта да се сведе до знанието
на съответните длъжностни лица за сведение и
изпълнение.
Тази заповед влиза в сила от 1.03.2016 г.
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Кмет:
Е. Манолов

85. – Министърът на правосъдието на осно
вание 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 А дминистративния
съд – Добрич, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Енчо Илиев Христов, техник със ср. образо
вание, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти, дактилоскопична
експертиза.
Веселин Русев Колев, експерт-криминолог.
Атанас Енчев Стойчев, графически експертизи
на почерк и подпис, техническо изследване на
документи за извършени поправки в тях.
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Емил Ангелов Атанасов, учител по биология
с втора специалност химия, графически екс
пертизи, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, графически експертизи, техническо
изследване на документи, трасологични, балис
тични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника
и технологии, специализаци я „А втомобилен
транспорт“, дактилоскопична експертиза, графи
ческа експертиза, сертификат за автотехническа
експертиза.
1.2. Трасологични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със ср. образо
вание, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, ради
оелектронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, трасологични екс
пертизи.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология
с втора специалност химия, графически екс
пертизи, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, графически експертизи, техническо
изследване на документи, трасологични, балис
тични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника
и технологии, специализаци я „А втомобилен
транспорт“, трасологична експертиза, графиче
ска експертиза, сертификат за автотехническа
експертиза.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със ср. образо
вание, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, ради
оелектронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, балистични експертизи.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология
с втора специалност химия, графически екс
пертизи, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, графически експертизи, техническо
изследване на документи, трасологични, балис
тични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника и
технологии, специализация „Автомобилен транс
порт“, балистична експертиза, графическа експер
тиза, сертификат за автотехническа експертиза.
1.4. Биометрични криминалистични експер
тизи
Енчо Илиев Христов, техник със ср. обра
зование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, ради
оелектронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, експертизи на външни
признаци на човека (портретни експертизи).
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
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данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за уста
новяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик със
специализация вирусология.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за иден
тификация на човека
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик със
специализация вирусология.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, пси
хиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психи
атър.
Тихомира Димчева Стелиянова, лекар.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Тодорка Матеева Турнова, психолог, мед.
психология и педагог. рехабилитация.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична екс
пертиза
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Тодорка Матеева Турнова, психолог, мед.
психология и педагог. рехабилитация.
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, пси
хиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психи
атър.
3.4. Съдебна експертиза на психично състояние
по писмени данни
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, пси
хиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психи
атър.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетово
дител, организация и управление на търговската
дейност.
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Павлина Димитрова Гандева, икономист-сче
товодител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Светла Стоянова Илиева, икономист по въ
трешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Елена Иванова Йорданова, счетоводство на
търговски дружества, съдебен експерт-счетово
дител, митнически служител и брокер.
Галина Филева Недева, икономика и упра
вление на АПП, специалист съдебно-счетоводни
експертизи.
Елена Йорданова Целяшка, икономика на
строителството, икономически и счетоводни
експертизи.
Красимир Дончев Димитров, счетоводство
и контрол, оценка на машини и съоръжения в
електротехническата и електронната промишле
ност и автотранспорта.
Петър Господинов Петров, застраховане и
социално дело.
Веселка Василева Петкова, икономика и
организация на вътрешната търговия, иконо
мист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт,
структурни фондове на ЕС, финансиране на
проекти по оперативни програми, разработване
и управление на проекти по програми на ЕС.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по
вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт,
одиторски стандарти.
Христина Атанасова Петрова, стопанско уп
равление, съдебно-счетоводен експерт.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счето
водител.
Емили я Радева Георгиева, икономист по
счетоводната и финансово-контролната дейност.
Мими Иванова Атанасова, икономист, фи
нансов мениджмънт, оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер,
оценка на цели и общински предприятия, оцени
тел на недвижими имоти.
Геновева Канева Стоянова, икономист-счето
водител, съдебно-счетоводен експерт.
Галина Митева Колева, икономист по промиш
леността, експерт съд.-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Петър Димитров Петров, икономика и упра
вление на търговията, икономист-счетоводител.
Полина Димитрова Кавръкова, икономистсчетоводител.
Маргаритка Иванова Вълчева, икономистсчетоводител.
Радослава Цветкова Сталянова, икономистсчетоводител.
Соня Димитрова Георгиева, икономист-сче
товодител, икономика на селското стопанство.
Румяна Митева Джонова, икономист, марке
тинг и мениджмънт.
Даниела Михайлова Панайотова, икономистсчетоводител.
Яна Данчева Велева, икономист-счетоводител.
Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по ико
номика, счетоводен мениджмънт в търговските
дружества.
Стою Атанасов Станев, икономист по счето
водната и финансово-контролната дейност, сер
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тификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Виолета Димитрова Деветакова, маркетинг и
мениджмънт, магистър по стопанско управление,
дипломиран експерт-счетоводител.
Станислав Димитров Недев, икономист-сче
товодител.
Милена Петкова Тодорова, икономист по
аграрно-промишлено производство, икономика
и управление на селското стопанство.
Диана Георгиева Метева, счетоводна отчет
ност, икономист-счетоводител и учител по ик.
дисциплини, стенография и машинопис.
Иванка Дамянова Силвестрова, икономистсчетоводител, специа лност „Счетоводна от
четност“, дипломиран експерт-счетоводител/
дипломиран одитор.
4.2. Съдебна финансово-икономическа екс
пертиза
Геновева Канева Стоянова, икономист-счето
водител, съдебно-счетоводен експерт.
Веселин Георгиев Вичев, икономист по МТС,
оценка на недвижими имоти.
Петър Димитров Петров, икономист, икономи
ка и управление на търговията, експерт-оценител
на дълготрайни материални активи и оборотни
средства.
Мими Иванова Атанасова, икономист, фи
нансов мениджмънт, оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Пламен Иванов Маринов, икономика и упра
вление на строителството, оценка на недвижими
имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроин
женер, електроснабдяване и електрообзавежда
не, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Петър Господинов Петров, застраховане и
социално дело.
Нина Георгиева Ставрева, аграрна икономика,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Цанко Йорданов Цанев, инженер по радиое
лектроника, оценител на оборотни и дълготрайни
активи.
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетово
дител, организация и управление на търговската
дейност.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счето
водител.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по
вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт,
одиторски стандарти.
Петър Димитров Петров, икономика и упра
вление на търговията, икономист-счетоводител.
Светла Стоянова Илиева, икономист по въ
трешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Галина Михайлова Димитрова, финанси, оцен
ка на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество.
Христина Атанасова Пет рова, стопанско
управление, финансово-икономически експерт.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер,
оценка на цели и общински предприятия, оцени
тел на недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на сел
ското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
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вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-сче
товодител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Веселка Василева Петкова, икономика и
организация на вътрешната търговия, иконо
мист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт,
структурни фондове на ЕС, финансиране на
проекти по оперативни програми, разработване
и управление на проекти по програми на ЕС.
Галина Филева Недева, икономика и упра
вление на АПП, специалист съдебно-счетоводни
експертизи.
Галина Митева Колева, икономист по промиш
леността, експерт съд.-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Недка Георгиева Сърбова, икономист-фи
нансист.
Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по ико
номика, счетоводен мениджмънт в търговските
дружества.
Стою Атанасов Станев, икономист по счето
водната и финансово-контролната дейност, сер
тификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителството.
Петър Андреев Енев, икономист по туризма.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строи
тел, строителство на сгради и съоръжения, оценка
на недвижими имоти.
Станислав Димитров Недев, икономист-сче
товодител.
Милена Петкова Тодорова, икономист по
аграрно-промишлено производство, икономика
и управление на селското стопанство.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Петър Господинов Петров, застраховане и
социално дело.
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетово
дител, организация и управление на търговската
дейност.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счето
водител.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по
вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт,
одиторски стандарти.
Светла Стоянова Илиева, икономист по въ
трешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Мими Иванова Атанасова, икономист, фи
нансов мениджмънт, оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер,
оценка на цели и общински предприятия, оцени
тел на недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на сел
ското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт оценител.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-сче
товодител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

Геновева Канева Стоянова, икономист-счето
водител, съдебно-счетоводен експерт.
Петър Димитров Петров, икономика и упра
вление на търговията, икономист-счетоводител.
Стою Атанасов Станев, икономист по счето
водната и финансово-контролната дейност, сер
тификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Станислав Димитров Недев, икономист-сче
товодител.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Недко Лазаров Стоянов, механизация на сел
ското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Стефка Иванова Мавродиева, инженер – ме
ханично уредостроене, патентен специалист, оце
нител на машини и съоръжения, на декоративно
изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници
на културата, права на интелектуална и индус
триална собственост.
Ивко Пенков Иванов, инженер-дефектоско
пист, диагностика на разрушени, фалшифици
рани и дефектни конструкции, прекъсване на
ел. проводници при кражби, трудови и битови
злополуки, електротермично прекъсване на ел.
проводници при пожари, корозионни и деформаци
онни разрушения, повреди на идентификационни
номера, производствени аварии на съоръжения
с повишена опасност.
Христо Райнов Минчев, инженер – далеко
съобщителна техника, оценител на машини и
съоръжения, на цели търговски предприятия.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер
ССТ, оценител на недвижими имоти и машини.
Георги Станчев Георгиев, инженер – електро
акустика и ултразвукова техника.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, ради
оелектронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Ивайло Петров Иванов, инженер – промиш
лено и гражданско строителство, конструкции.
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, техно
логия и организация на автомобилния транспорт,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
ремонт и експлоатация на машинно-тракторния
парк.
Веселин Генов Чолаков, инженер – електро
снабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска
правоспособност – електрическа.
Николай Атанасов Николов, машинен ин
женер, ремонт и експлоатация на автомобилна
техника и двигатели с вътрешно горене.
Иван Колев Колев, машинен инженер, сел
скостопанско машиностроене, оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето.
Георги Ангелов Костов, техник със средно
образование, геодезия и картография, оценка на
недвижими имоти и земеделски земи.
Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, ин
женер – промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
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Иван Николов Тодоров, машинен инженер.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инже
нер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в
сферата на транспорта и металорежещите машини.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничар
ството и хлебопроизводството, производство на
комбинирани фуражи, експерт по европейско тех
ническо законодателство и контрол за безопасност
и качество, оценка на машини и съоръжения.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строи
тел, строителство на сгради и съоръжения.
Антония Бориславова Стефанова, инженергеодезист.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инже
нер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти, на
зем. земи, подобренията и трайните насаждения
върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със
ср. образование – геодезия и картография, оценка
на зем. земи и трайни насаждения.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-сче
товодител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Радка Василева Николова, строителен техник,
оценка на недвижими имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроин
женер, електроснабдяване и електрообзавежда
не, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения
Детелина Антонова Иванова, машинен инже
нер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обслед
ване за енергийна ефективност на промишлени
системи, обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, работа с газови съоръ
жения и инсталации, учител – машинен инженер.
Диян Николов Тончев, електроинженер, елек
троснабдяване и електрообзавеждане.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер, ме
ханизация на селското стопанство, специалист по
здравословни и безопасни условия на труд, учител
по инж. дисциплини (устройство на автомобила).
Камен Николов Богданов, машинен инженер,
специалност „Автоматизация на дискретното
производство“, курс за автотехнически експер
тизи, курс по роботика, роботехнически системи
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия
и технологии в санитарните, отоплителните
и климатичните предприятия, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
устройство, начин на работа и проектиране на
котли и котелни инсталации, слънчеви колек
тори, термопомпи и термопомпени инсталации
на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост.
Кирил Тодоров Кирилов, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане, пълна
проектантска правоспособност – „електрическа“.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, техно
логия и организация на автомобилния транспорт,

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

оценител на оборотни и дълготрайни активи, ре
монт и експлоатация на машинно-тракторния парк.
Николай Атанасов Николов, машинен ин
женер, ремонт и експлоатация на автомобилна
техника и двигатели с вътрешно горене.
Венелин Георгиев Андреев, машинен инженер,
автоексперт-оценител.
Митко Илиев Димитров, преподавател-ин
структор.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на сел
ското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инже
нер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти, на
зем. земи, подобренията и трайните насаждения
върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Енчо Илиев Христов, техник – ДВГ.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер, ме
ханизация на селското стопанство, специалист по
здравословни и безопасни условия на труд, учител
по инж. дисциплини (устройство на автомобила).
Камен Николов Богданов, машинен инженер,
специалност „Автоматизация на дискретното
производство“, курс за автотехнически експер
тизи, курс по роботика, роботехнически системи
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия
и технологии в санитарните, отоплителните
и климатичните предприятия, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
устройство, начин на работа и проектиране на
котли и котелни инсталации, слънчеви колек
тори, термопомпи и термопомпени инсталации
на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника
и технологии, специализация „А втомобилен
транспорт“, дактилоскопична експертиза, графи
ческа експертиза, сертификат за автотехническа
експертиза.
5.3. Съдебна инженерно-технологична екс
пертиза
Петър Тихомиров Смоков, машинен инже
нер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти, на
зем. земи, подобренията и трайните насаждения
върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Веселин Генов Чолаков, инженер – електро
снабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска
правоспособност – електрическа.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер,
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски
земи, на машини и съоръжения, на електронни
изделия, компютри, земеделска техника.
Георги Станчев Георгиев, инженер – електро
акустика и ултразвукова техника.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, ради
оелектронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Ивайло Петров Иванов, инженер – промиш
лено и гражданско строителство, конструкции.
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
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Тони Петров Тонев, машинен инженер, техно
логия и организация на автомобилния транспорт,
оценител на оборотни и дълготрайни активи, ре
монт и експлоатация на машинно-тракторния парк.
Иван Колев Колев, машинен инженер, сел
скостопанско машиностроене, оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето.
Иван Николов Тодоров, машинен инженер.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инже
нер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в
сферата на транспорта и металорежещите машини.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на сел
ското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничар
ството и хлебопроизводството, производство на
комбинирани фуражи, експерт по европейско тех
ническо законодателство и контрол за безопасност
и качество, оценка на машини и съоръжения.
Катя Василева Прашинкова-Димитрова, елект
роинженер, ел. машини и апарати, свързани с
електроенергийната система, оценка на машини
и съоръжения в сферата на електротехническата
промишленост.
Детелина Антонова Иванова, машинен инже
нер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обслед
ване за енергийна ефективност на промишлени
системи, обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, работа с газови съоръ
жения и инсталации, учител – машинен инженер.
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза
Янка Костадинова Димитрова, техник-ге
одезист, строителен инженер – промишлено и
гражданско строителство, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строи
тел, строителство на сгради и съоръжения.
Йорданка Бончева Тодорова, оценка на не
движими имоти, техник със средно образова
ние – геодезия и картография.
Валентина Петрова Димитрова, строителен
техник, оценка на недвижими имоти.
Радка Василева Николова, строителен техник,
оценка на недвижими имоти.
Таня Василева Събева, промишлено и граж
данско строителство, конструкции на сгради и
съоръжения.
Анна Енчева Василева, архитектура, оценка
на други активи (арх. паметници на културата
и интериор).
Веселин Георгиев Атанасов, геодезия, фотогра
метрия, картография.
Нела Петрова Ангелова, промишлено и граж
данско строителство.
Стоянка Ангелова Спасова, промишлено и
гражданско строителство.
Ивайло Петров Иванов, инженер промишлено
и гражданско строителство, конструкции.
Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, ин
женер – промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Костадин Христов Батанов, инженер – земеус
троител, оценка на недвижими имоти, зем. земи,
магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и
картография, дейности по кадастър.
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Ана Славова Коларова, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство,
проектант-конструктор.
Стоянка Ганчева Циброва, строителен инже
нер по промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти, проектант, експертоценител на оборотни и ДМА, оценител на земе
делски земи, оценител на машини и съоръжения.
Румен Борисов Чифликчиев, експерт „Архи
тектура и благоустройство“, В и К и геодезия.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със
ср. образование – геодезия и картография, оценка
на зем. земи и трайни насаждения.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер,
оценка на недвижими имоти.
Пенка Христова Митева, техник със средно
образование, оценител на недвижими имоти,
земеделски земи и трайни насаждения.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер,
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски
земи, на машини и съоръжения, на електронни
изделия, компютри, земеделска техника.
Галя Петрова Генова, строителен техник, стро
ителство и архитектура, оценка на инвест. проект.
Славка Йорданова Атанасова, среден тех
ник – водно строителство, оценка на инвест.
проект.
Огнян Каменов Горанов, архитект.
Златка Стоянова Илиева, техник със средно
образование, оценител на недвижими имоти.
Стойко Пенчев Керванов, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство, пълна
проектантска правоспособност – конструктивна
организация и изпълнение на строителството.
Мария Иванова Хадживасилева, геодезист,
регулации, кадастър, ЗУТ, картография, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Иван Димитров Желязков, строителен инже
нер – геодезия, фотограметрия и картография,
инженер-геодезист, ограничена проектантска
правоспособност – част геодезия.
Станьо Рачев Иванов, стр. инженер по про
мишлено и гражданско строителство (конструк
ции), специалист по икономика и управление на
инвестициите.
5.4. Съдебна компютърно-техническа екс
пертиза
Георги Станчев Георгиев, инженер – електро
акустика и ултразвукова техника, фоноскопна и
видеоскопна експертиза.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, ради
оелектронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти, фоноскопна и
видеоскопна експертиза.
Цанко Йорданов Цанев, инженер по радио
електроника.
Борис Руменов Антипов, магистър по елек
троника, микроелектроника.
Мартин Иванов Петров, магистър по информа
тика, специалност „Информационни технологии“,
CCNA 1 – 4.
5.5. Съдебна пожаротехническа експертиза
Петър Иванов Иванов, пожарна и аварийна
безопасност
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог по
ХВП, технология на зърносъхранението, мелни
чарството и хлебопроизводството, производство
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на комбинирани фуражи, експерт по европейско
техническо законодателство и контрол за безопас
ност и качество, оценка на машини и съоръжения.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Велико Вичев Великов, инженер-химик, тех
нология на пластмасите, експерт по опазване на
околната среда.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер
тиза
Галин Йовчев Марчев, магистър по ветери
нарна медицина.
Галина Михайлова Димитрова, зооинжинер.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Мирослав Иванов Кулев, инженер-агроном.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничар
ството и хлебопроизводството, производство на
комбинирани фуражи, експерт по европейско тех
ническо законодателство и контрол за безопасност
и качество, оценка на машини и съоръжения.
Мариана Недкова Иванова, инженер-агроном,
оценител на земеделски земи и трайни насаж
дения.
Здравка Ангелова Дейкова, инженер по горско
стопанство, сертификат за оценител на поземлени
имоти в горски територии, регистрирана в пуб
личния регистър на физ. лица за упражняване
на лесовъдска практика.
Димитър Варсамов Касабов, агроном по по
левъдство.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Галина Михайлова Димитрова, музейно дело.
Несрин Хасанова Якубова, специалист по
турска филология и преподавател в СОУ, преводи
от и на турски език.
Дорота Данута Чобанов, преводи от и на
полски език.
Малвина Валентиновна Бъчварова, преводи
от украински на български език и от руски на
български език.
Илия Тодоров Димитров, български и руски
език, преводач от английски и руски език на
български език.
Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
Димитричка Иванова Габровска, педагогика
на обучението по български език и немски език,
немска филология, преводи от и на немски език.
Катя Василева Прашинкова-Димитрова, пре
води от и на немски език.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер,
механизация на селското стопанство, специалист
по здравословни и безопасни условия на труд.
Камен Николов Богданов, машинен инженер,
специалност „Автоматизация на дискретното
производство“, курс за автотехнически експер
тизи, курс по роботика, роботехнически системи
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия
и технологии в санитарните, отоплителните
и климатичните предприятия, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
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устройство, начин на работа и проектиране на
котли и котелни инсталации, слънчеви колек
тори, термопомпи и термопомпени инсталации
на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния и Административния съд – Добрич, за 2016 г.
Хинчо Михалев Хинев, лиценз № 25191 от
министъра на правосъдието и гражданските сво
боди, Румъния, преводи от и на румънски език.
Несрин Хюсеин Йълмаз, турска филология,
висше образование, преводи от и на турски език,
специалист по турска филология и преподавател
в СОУ.
854
85а. – Министърът на правосъдието на ос
нование 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 А дминистративния
съд – Разград, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Димитър Костадинов Димитров, графолог,
експерт-криминалист.
Красимир Спасов Димитров, графолог, екс
перт-криминалист.
Стоян Йорданов Стоянов, графолог, експерткриминалист.
Иван Георгиев Атанасов, балистични и био
метрични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза
Ангелина Миткова Литева, офталмолог.
Бисер Росенов Симеонов, онколог, вътрешни
болести.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК анализ.
Вихрен Николаев Башаков, стоматолог.
Диана Василева Тодорова, съдебна медицина.
Ивайло Арабаджиев, нервни болести.
Красимир Ангелов Манолов, патологоана
томия.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ.
Мишел Елиас Озиолор, акушер-гинеколог.
Николай Върбанов Башаков, стоматолог, хи
рургия, терапия, ортопедия.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимия и мик
робиология, вирусология, ДНК (генетичен) анализ.
Тодор Стоянов Минчев, съдебна медицина.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Владимир Иванов Заимов, психиатър.
Диана Петрова Киселова, психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Александър Милчев Цолчовски, психолог.
Иванина Недкова Иванова, психолог.
Даринка Кирилова Стефанова, психолог.
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Полина Петрова Вълчева, психолог.
Татяна Аврамова Костова, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Иванова Стойкова-Първанова, счето
водство и контрол.
Бонка Златева Цонева, счетоводна отчетност.
Геновева Генова Драганова, счетоводство и
контрол, икономика на туризма.
Димитрина Борискова Цонева, счетоводител,
стопанско управление.
Димитричка Грозева Манчева, икономистсчетоводител.
Иван Петков Абаджиев, икономист-счето
водител; оценител на машини, съоръжения и
недвижими имоти.
Иванка Богданова Братованова, счетоводство
и контрол.
Иванка Тодорова Петкова, счетоводна от
четност.
Красимир Атанасов Атанасов, счетоводна
отчетност, данъчно производство.
Петя Александрова Занкова, счетоводство и
контрол; икономист-счетоводител, методология
на счетоводната отчетност и контрола на банко
вите институти, числени методи и програмиране.
Светлана Цветанова Павлова, дипломиран
експерт-счетоводител, данъчно облагане, иконо
мически анализи, търговски взаимоотношения,
проекти и програми.
Снежана Иванова Карабелова, счетоводство
и контрол.
Тодор Станчев Николов, икономика и упра
вление на строителството.
Янко Георгиев Киров, счетоводство и контрол,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях, на цели предприятия и обособени
части, недвижими имоти, машини и съоръжения,
активи, инвестиционни проекти.
4.2. Съдебна финансово-икономическа екс
пертиза
Боян Димов Байчев, счетоводство и контрол.
Венцислав Георгиев Николов, финанси.
Ганка Петрова Георгиева, счетоводна отчет
ност.
Зорница Евгениева Якимова – финанси.
Ивайло Петров Узунов, икономист-счетово
дител, данъчен и митнически контрол.
Йордан Петров Йорданов, икономика и орг.
на матер.-техническото снабдяване.
Мария Атанасова Тасева, икономика на ин
дустрията, стопански и финансов контрол.
Младен Петров Енчев, публични финанси.
Наско Витанов Илиев, икономист по аграрно
промишлено производство, икономика, отчетност
и планиране на селското стопанство; оценка на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на търговски предприятия
и вземания.
Николинка Тенева Цекова, счетоводна от
четност.
Симеон Панов Изворов, икономист, счетовод
ни, финансови, социални експертизи.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анелия Димова Каменова, публична админи
страция и машинен инженер.
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Бойка Иванова Иванова, инженер – отопление,
вентилация и климатизация.
Васко Георгиев Станев, машинен инженер,
лиценз за оценка на машини, съоръжения и
недвижими имоти.
Горка Иванова Косева, механична технология
на дървесината, счетоводна и правна дейност на
фирмата.
Димитър Павлов Димитров, икономист по
промишлеността, ел. снабдяване на промишлено
предприятие.
Димитър Христов Томов, ел. снабдяване и
ел. обзавеждане.
Ирина Иванова Сайкова, инженер-геодезист.
Лъчезар Антонов Антонов, машинен инженер.
Симислав Иванов Михайлов, инженер – хид
ромелиоративно строителство.
Слави Иванов Илиев, оценител на машини
и съоръжения, на цели държавни и общински
предприятия, консултант по внедряване на меж
дународен стандарт за управление на качеството
ISO-9001, сертификатор на системи за управление
на качеството по стандарт ISO-9001.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Венцеслав Стефанов Димитров, двигатели с
вътрешно горене, автоексперт-оценител, експертоценител на машини и съоръжения, активи.
Ганчо Иванов Малчев, двигатели с вътрешно
горене.
Николай Иванов Дечков, машинен инженер,
транспортна техника и технологии.
5.3. Съдебна инженерно-технологична екс
пертиза
Петранка Колева Неделчева, специалист по
биотехнологии, екология и техника за опазване
на околната среда.
Христо Димитров Василев, органична химия,
технология на лекарствените, природните орга
нични вещества, растежни стимулатори и регула
тори, експерт на ADR превоз на опасни товари.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Виолетка Станкова Кулева, промишлено и
гражданско строителство, икономика на стро
ителството, оценител на недвижими имоти,
замеделски земи и трайни насаждения.
Даниела Маринова Табакова, геодезия, фо
тограметрия и картография.
Елга Милева Бонева, архитект.
Елка Маринова Койчева, архитект.
Емил Тотев Проданов, архитект.
Илиян Гецов Илиев, геодезия, фотография и
картография.
Йордан Димитров Пенев, архитект.
К амен Дим и т ров И лиев, п ром иш лено и
гражданско строителство, икономика на стро
ителството.
Красимир Костов Кръстев, земеустройство.
Милчо Христов Маринов, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Христомир Великов Панайотов, геодезия,
фотограметрия и картография.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ангел Станчев Стилиянов, противопожарна
техника и безопасност.
Неделчо Василев Василев, пожарна аварийна
безопасност.
Михаил Руменов Генчев, пожарна аварийна
безопасност.
Радослав Христов Христов, пожарна аварийна
безопасност.
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Стойко Стоянов Стойчев, пожарна аварийна
безопасност.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер
тиза
Стефка Тодорова Тодорова, ветеринарна ме
дицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Тодорка Андреева Димитрова, агроинженер
ство, полевъдство.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Галена Недкова Радославова, съдебни кул
ту рно-х удожествени експертизи на движими
паметници на културата.
855
77. – Министърът на правосъдието на осно
вание 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 А дминистративния
съд – Русе, за 2016 г.
І. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи за писмени
доказателства
Николай Йорданов Москов, криминалист.
Недялко Георгиев Йорданов, експерт-крими
налист.
1.2. Трасологични експертизи
Иван Йорданов Петров, криминалист.
Недялко Георгиев Йорданов, експерт-крими
налист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Иван Йорданов Петров, криминалист.
Недялко Георгиев Йорданов, експерт-крими
налист.
1.4. Дактилоскопични експертизи
1.5. Биометрични криминалистични експер
тизи
Николай Йорданов Москов, почеркови екс
пертизи.
Недялко Георгиев Йорданов, експерт-крими
налист.
ІІ. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномеди
цински експерт.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномеди
цински експерт.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за уста
новяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, микробиология
и биохимия.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномеди
цински експерт.
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2.4. Съдебномедицинска експертиза за иден
тификация на човека
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, микробиология
и биохимия.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномеди
цински експерт.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по пис
мени данни
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномеди
цински експерт.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Ервин Арманд Чакърян, стоматолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномеди
цински експерт.
Юлия Борисова Георгиева, стоматолог.
ІІІ. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Людмил Борисов Георгиев, психиатър.
Любка Цонева Мандева-Милчева, психиатър.
Марийка Михайлова Димитрова, психиатър.
Николина Станчева А нгелова-Барболова,
психиатър.
Росица Кръстева Церовска, психиатър.
Стела Николаева Дянкова, психиатър.
Соня Василева Трубачова-Георгиева, психи
атър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ана Йорданова Анчева, психолог.
Ивелина Людмилова Механджиева, психолог.
Ивелина Любомирова Димитрова, психолог.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична екс
пертиза
Ваня Маркова Динева, психолог.
Ивелина Людмилова Механджиева, психолог.
Ивелина Любомирова Димитрова, психолог.
Станислав Иванов Иванов, психиатър.
3.4. Съдебна експертиза на психичното със
тояние по писмени данни
ІV. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Аделина Костова Атанасова, икономист-сче
товодител.
Албена Младенова Илиева, счетоводство и
контрол.
Александър Минчев Цонев, икономист-сче
товодител.
Андрей Стефанов Стефанов, икономист-сче
товодител.
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Васил Тодоров Петров, икономист-счетово
дител.
Валентина Иванова Калева, икономист-сче
товодител.
Ваня Донева Цветанова, икономист-счето
водител.
Галина Атанасова Ангелов, икономист-сче
товодител.
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Гергана Стефанова Йовчева, икономист-сче
товодител.
Детелина Иванова Ачева, икономист-счето
водител.
Десислава Тодорова Георгиева, икономистсчетоводител.
Десислава Сашева Моллова, икономист-сче
товодител.
Димитър Неделчев Костадинов, икономистсчетоводител.
Димитринка Стоянова Минева – аграрико
номист.
Елена Николаевна Постникова-Върбанова,
икономист.
Евгений Минчев Маринов, икономист-счето
водител, застраховател.
Жулиета Йорданова Тодорова, икономистсчетоводител.
Здравка Иванова Борисова- Андреева, иконо
мист-счетоводител.
Ирена Николова Колева, счетоводна отчетност.
Ира Иванова Александрова, икономист.
Йорданка Добрева Метева, счетоводителикономист.
Красимир Тодоров Григоров, икономист-фи
нансист.
Любка Димова Симеонова, икономист-сче
товодител.
Любомир Цветков Йотов, икономист – меж
дународни икономически отношения.
Мадлена Любомирова Минчева, икономист
по счетоводство и финанси.
Мариана Димитрова Петрова, икономист.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Недка Минчева Белева, икономист-счетово
дител.
Николай Станимиров Боляров, икономистсчетоводител.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и
контрол.
Пенка Тодорова Димитрова, икономист-сче
товодител.
Пенчо Ганев Пенев, икономист-счетоводител.
Рени Ботева Крумова, икономист-счетово
дител.
Рафа и л А н т онов А раба д ж и йск и, и коно 
мист – застраховател обществено осигуряване.
Румен Чиприянов Януаров, икономист.
Ралица Минчева Дионисиева, икономистфинансист.
Стефанка Илиева Копанкова, икономистсчетоводител.
Стефана Лазарова К ючукова, икономистсчетоводител.
Стефка Маргаритова Илиева, икономистсчетоводител.
Стефан Тодоров Кожухаров, икономист по
аграрно-промишлено производство.
Силвия Новкова Андреева, икономист-сче
товодител.
Стефанка Тодорова Николова, икономист.
Снежа Кирилова Сотирова, икономист-осигу
рител, оценител на недвижими имоти.
Светла Стоянова Николаева, икономист-сче
товодител.
Светлана Тодорова Христозова, икономист.
Татяна Димитрова Стефанова, икономист.
Таня Иванова Стоянова, икономист-счето
водител.
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Юлия Радкова Тодорова, икономист-счето
водител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа екс
пертиза
Ангел Иванов Порожанов, икономист-сче
товодител.
Андрей Стефанов Стефанов, икономист-сче
товодител.
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Венелин Димитров Неделчев, икономист.
Десислава Тодорова Георгиева, икономистсчетоводител.
Детелина Иванова Ачева, икономист-счето
водител.
Евгени Йорданов Бончев, икономист – ико
номика на туризма.
Елена Николаевна Постникова-Върбанова,
икономист.
Евгений Минчев Маринов, икономист-счето
водител, застраховател.
Жулиета Йорданова Тодорова, икономистсчетоводител.
Здравка Иванова Борисова-Андреева, иконо
мист-счетоводител.
Ира Иванова Александрова, икономист.
Красимир Тодоров Григоров, икономист-фи
нансист.
Красимира Николова Мицова, икономист.
Любка Димова Симеонова, икономист-сче
товодител.
Любомир Цветков Йотов, икономист – меж
дународни икономически отношения.
Марийка Василева Атанасова, икономистсчетоводител.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Недка Минчева Белева, икономист-счетово
дител.
Никола Михайлов Николов, икономист.
Нено Ананиев Бончев, инженер-електромеха
ник, оценител на недвижими имоти.
Нела Пенчева Стойчева, икономист-счето
водител.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и
контрол.
Павлина Савова Йончина, финанси.
Пенка Тодорова Димитрова, икономист-сче
товодител.
Пенчо Ганев Пенев, икономист-счетоводител.
Румен Чиприянов Януаров, икономист.
Ралица Минчева Дионисиева, икономистфинансист.
Снежана Гецова Атанасова, икономист-сче
товодител, машинен инженер.
Стефана Лазарова К ючукова, икономистсчетоводител.
Стефан Тодоров Кожухаров, икономист по
аграрно-промишлено производство.
Силвия Новкова Андреева, икономист-сче
товодител.
Стефанка Тодорова Николова, икономист.
Снежа Кирилова Сотирова, оценител недви
жими имоти.
Светла Стоянова Николаева, икономист-сче
товодител.
Татяна Димитрова Стефанова, икономист.
Тодор Трифонов Трифонов, икономист-за
страховател.
Таня Иванова Стоянова, икономист-счето
водител.
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4.3. Съдебно-стокова експертиза
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Гицка Стоилова Гецова, стоковед-икономист.
Десислава Тодорова Георгиева, икономистсчетоводител.
Детелина Иванова Ачева, икономист-счето
водител.
Красимир Тодоров Григоров, икономист-фи
нансист.
Лиляна Миткова Димитрова, икономист – сто
кознание, качество и експертиза на стоките.
Любомир Цветков Йотов, икономист – меж
дународни икономически отношения.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Никола Михайлов Николов, икономист.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и
контрол.
Ралица Минчева Дионисиева, икономистфинансист.
Светла Стоянова Николаева, икономист-сче
товодител.
V. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Бисерка Кирилова Стефанова, строителен
инженер, оценител на недвижими имоти.
Борислав Борисов Сакакушев, машинен ин
женер.
Васко Минков Христов, машинен инженер.
Вася Йорданова Коцева, машинен инженер.
Григор Христов Александров, инженер по
електроника и автоматика.
Гинка Илиева Филева, геодезия и земераз
деляне.
Даниел Ликаса Бокана, селскостопански ма
шинен инженер.
Емилия Иванова Мицова, строителен инженер.
Златина Нейчева Йорданова, архитект.
Иван Стайков Лазаров, инженер-геодезист,
оценител на недвижими имоти.
Иван Гергов Петков, инженер – корабен ме
ханик.
Красимира Иванова Петкова, оценител на
недвижими имоти.
Кремена Величкова Ковачева, строителен
инженер, оценител на недвижими имоти.
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Красимир Иванов Ениманев, строителен ин
женер, икономика на строителството.
Михаил Николаев Михайлов, машинен ин
женер.
Митко Аврамов Василев, машинен инженер.
Минко Калчев Червенков, инженер по гео
дезия, фотограметрия и картография; оценител
на недвижими имоти; оценител на машини и
съоръжения.
Никола Михайлов Николов, инженер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инже
нер, пътнотранспортна техника.
Нено Ананиев Бончев, инженер-електромеха
ник, оценител на недвижими имоти.
Огнян Георгиев Николаев, машинен инженер.
Радослав Иванов Кючуков, електроинженер.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Росен Йорданов Радков, инженер по свързочна
техника.
Стефан Тодоров Денев, електроинженер.
Симеон Христов Григоров, машинен инженер.
Стоян Гроздев Гроздев, електроинженер.
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Светлин Веселинов Абаджиев, електроин
женер.
Снежана Крумова Кожухарова, инженер.
Стефан Тодоров Доневски, инженер-геодезист.
Станимир Владимиров Коцев, машинен ин
женер.
Снежа Кирилова Сотирова, икономист-осигу
рител, оценител на недвижими имоти.
Тошо Йорданов Станчев, инженер.
Цветомир Бенев Върбанов, машинен инженер.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Дончо Минчев Цочев, машинен инженер.
Евгени Иванов Димитров, радиофизика и
електроника.
Живко Русинов Гелков, машинен инженер.
Йордан Димитров Колицов, машинен инженер.
Младен Богданов Младенов, машинен ин
женер.
Михаил Трифонов Михайлов, машинен ин
женер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инже
нер, пътнотранспортна техника.
Орлин Емануилов Дюлгеров, машинен инже
нер – технология и организация на автомобилния
транспорт.
Огнян Георгиев Николаев, машинен инженер.
Петко Петков Чешмеджиев, машинен инженер.
5.3. Съдебна инженерно-технологична екс
пертиза
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Красимир Иванов Ениманев, строителен ин
женер, икономика на строителството.
Мариана Цветанова Атанасова, електроин
женер-технолог.
Никола Михайлов Николов, инженер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инже
нер, пътнотранспортна техника.
Наталия Христова Колева, инженер-химик.
Снежана Крумова Кожухарова, инженер.
Стефан Тодоров Доневски, инженер-геодезист.
5.4. Съдебна компютърно-техническа екс
пертиза
Александър Иванов Евтимов, инженер – ком
пютърни системи.
Георги Ивайлов Кьостебеков, инженер – ко
муникационна техника и технологии.
Росен Христов Динков, комуникационна тех
ника и технологии.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Ана Стефанова Маджарова-Шопова, строите
лен инженер и оценител на недвижими имоти.
Атанас Великов Митев, строителен техник.
Валентин Йорданов Велизаров, оценка на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Виолетка Станкова Кулева – строителен инже
нер по промишлено и гражданско строителство.
Емилия Иванова Мицова, строителен инженер.
Йордан Иванов Велизаров, строителен техник.
Красимира Иванова Петкова, оценител на
недвижими имоти.
Красимир Иванов Ениманев, строителен ин
женер, икономика на строителството.
Катя Ралева Павлова, строителен инженер.
Пенка Борисова Папова, архитект.
Снежа Кирилова Сотирова, икономист-осигу
рител, оценител на недвижими имоти.
5.6. Съдебна пожаротехническа ексепертиза
Атанас Василев Минчев, инженер – пожарна
техника и безопасност.
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Георги Петков Георгиев, противопожарна
техника и безопасност.
Димитър Йорданов Петров, противопожарна
техника и безопасност.
Димитър Иванов Димитров, противопожарна
техника и безопасност.
Емил Василев Желев, противопожарна техника
и безопасност.
Красимир Петков Владов, противопожарна
техника и безопасност.
Красимир Цветанов Цветанов, противопожар
на техника и безопасност.
Костадин Георгиев Гешев, противопожарна
техника и безопасност.
Николай Димитров Попов, противопожарна
техника и безопасност.
Начо Начев Начев, противопожарна техника
и безопасност.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Светлозар Петков Петков, противопожарна
техника и безопасност.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Красимир Иванов Ениманев, строителен ин
женер, икономика на строителството.
VІ. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер,
агроном.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер,
агроном.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Радослав Йорданов Петков, агроном-живот
новъд.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
VІІ. Клас „Експертизи за материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Мария Георгиева Рачева, инженер-химик.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Капка Стефанова Антонова, инженер-физик,
ядрена техника.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
VІІІ. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер
тиза
Катерина Красимирова Маркова, ветеринарен
лекар.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Желю Василев Денев, агроном.
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Иван Йорданов Петров, аграрен инженер,
агроном.
Лина Иванова Блъскова, агроном.
Марийка Георгиева Казасова, агроном.
Райна Иванова Ковачева, аграрикономист.
Радослав Йорданов Петков, агроном-живот
новъд.
ІХ. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Х. Клас „Оценителни експертизи“
Красимир Иванов Ениманев, строителен ин
женер, икономика на строителството.
Минко Калчев Червенков, инженер по гео
дезия, фотограметрия и картография; оценител
на недвижими имоти; оценител на машини и
съоръжения.
ХІ. Клас „Други съдебни експертизи“
Гарабед Саркис Саркисян, оценител на бла
городни метали.
Иван Николов Иванов, съдебно-маркови и
оценителски експертизи.
Кадер Хайрединова Хасанова, преводач – тур
ски език.
Красимир Иванов Ениманев, строителен ин
женер, икономика на строителството.
Лора Георгиева Драганова, преводач – ан
глийски език.
Марийка Петрова Чолакова, преводач – ру
мънски език.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Минко Калчев Червенков, делби на недвижими
имоти и земеделски земи.
Нели Димитрова Кунева, преводач – гръцки
език.
Осман Наимов Мехмедов, преводач – турски
език.
Пламен Кънчев Станев, оценка на злато и
скъпоценни камъни.
Павлина Савова Йончина, оперативни про
грами на Европейския съюз.
Павлина Радкова Тодорова, рентгенов лабо
рант.
Съткъ Муталибов Ириев, преводач – турски
език.
Сафуан А И Каршоли, преводач – арабски език.
Снежа Кирилова Сотирова, подготовка, изра
ботване и управление на проекти по програми
на ЕС.
Светлана Георгиева Сярова-Фучеджиева, пре
водач – гръцки език.
Хюлия Сабриева Маджирова, преводач – тур
ски език.
Цветелина Богомилова Богданова, прево
дач – френски и английски език.
8507
56а. – Министърът на правосъдието на ос
нование 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 при Окръжния и Административния
съд – Смолян, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Георги Христов Тодоров, съдебно-химически
и всички видове криминалистични експертизи.
Румен Стефанов Глухов, всички видове кри
миналистични експертизи.
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Илия Атанасов Поповски, криминалистични
експертизи на писмени доказателства и трасоло
гични експертизи.
Евгени Перов Николов, криминалистични
експертизи на писмени доказателства, трасоло
гични експертизи и съдебно-химични експертизи.
Здравко Николаев Деспотов, криминалистични
експертизи на писмени доказателства и трасоло
гични експертизи.
Велизар Огнянов Димитров, криминалистични
експертизи на писмени доказателства и трасоло
гични експертизи.
Борис Панталеев Уручев, криминалистич
ни експерт изи на писмени доказателст ва в
РДГП – Смолян.
Стефан Ангелов Шеев, всички видове крими
налистични експертизи.
Марин Бисеров Буков, всички видове крими
налистични експертизи.
Станислав Евелинов Дерменджиев, всички
видове криминалистични експертизи.
Костадин Трендафилов Узунов, всички видове
криминалистични експертизи.
Валентин Светославов Арнаудов, всички ви
дове криминалистични експертизи.
Радомир Неделчев Профиров, всички видове
криминалистични експертизи.
Величко Здравков Синапов, всички видове
криминалистични експертизи.
Валентин Златев Заимов, всички видове кри
миналистични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.3. Съдебномедицинска експертиза за уста
новяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация – биохи
мик, микробиолог със специализация вирусология,
специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева, специалност „Моле
кулярна и функционална биология“, квалифи
кация – биохимик, клиничен химик, анализ на
белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвени
ране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов, специалност „Молеку
лярна биология“, квалификация – молекулярен
биолог със специализация микробиология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за иден
тификация на човек
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация – биохи
мик, микробиолог със специализация вирусология,
специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева, специалност „Моле
кулярна и функционална биология“, квалифи
кация – биохимик, клиничен химик, анализ на
белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвени
ране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов, специалност „Молеку
лярна биология“, квалификация – молекулярен
биолог със специализация микробиология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психично състояние“
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Даниела Христова Топова, социална приложна
психология; съдебна психология.
Емилия Младенова Кръстева, социална при
ложна психология, психолог.
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Толя Вълчева Узунова-Грудева, психология,
военна психология.
Нели Христова Георгиева-Величкова, социална
приложна психология, психолог; детска и юноше
ска психология, психология със специализация
по клинична и консултативна психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Стойка Георгиева Найденова, народно сто
панско планиране.
Симеон Радев Танев, счетоводство и контрол.
Румяна Запрянова Карагрошева, счетоводна
отчетност.
Цветанка Нейчева Колева, счетоводство и
контрол, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт; експерт-оценител на машини и съоръ
жения, активи – движимо имущество.
Стефка Петкова Велева, счетоводна отчетност,
квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Геновева Атанасова Балиева, счетоводство
и контрол, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт.
Милко Иванов Мачоков, счетоводител и
консултант, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт.
Катерина Христова Маркова, счетоводство
и контрол, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт; квалификация по международни счето
водни стандарти.
Елена Костадинова Кабасанова, икономика
и управление на строителството, квалифика
ция – съдебно-счетоводен експерт.
Георги Апостолов Русев, икономика и упра
вление на машиностроенето; квалификация – съ
дебно-счетоводен експерт; квалификация по
международни счетоводни стандарти.
Детелина Сергеева Пенчеджиева, икономика
и управление на социално-културните дейности;
квалификация – съдебно-счетоводен експерт;
квалификация по меж дународни счетоводни
стандарти.
Росица Николова Генчева, счетоводна отчет
ност; квалификация – съдебно-счетоводен екс
перт; квалификация по международни счетоводни
стандарти; експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Розета Юриева Пелтекова, икономика на
промишлеността; квалификация – съдебно-сче
товоден експерт.
Николина Георгиева Чолакова, прогнозиране
и планиране на икономическата система; квали
фикация – съдебно-счетоводен експерт.
Елена Костадинова Рафаилова, счетоводство
и контрол.
Страхил Манолов Лалов, счетоводство, фи
нанси и контрол.
Васил Димитров Измирлиев, икономика на
вътрешната търговия.
Десислав Росенов Георгиев, финанси.
Борис Стойков Бабачев, счетоводна отчетност.
Борислав Йорданов Николов, финанси; ква
лификация – оценител на недвижими имоти;
квалификация – оценител на земеделски земи;
квалификация – оценител на машини и съоръ
жения; квалификация за автоексперт-оценител.
Дора Христова Бабачева, организация на про
изводството и управлението в промишлеността.
Величка Димитрова Бечева, икономика на
вътрешната търговия.
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Люба Илиева Ангелова, икономика, плани
ране и отчет.
Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева,
финанси; квалификация – международни счето
водни стандарти. лиценз за оценка на машини и
съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Севдалин Росенов Странджалиев, счетовод
ство и контрол.
Бистра Здравкова Русева, счетоводство и кон
трол, външна търговия и международно право.
Йорданка Георгиева Кръстанова, счетоводство
и контрол и финанси, квалификация – експерт по
финансово-счетоводни и банкови проблеми; сер
тификат – вътрешен одитор в публичния сектор.
Росица Филипова Копчева, аграрна икономика.
Величка Георгиева Чолакова, счетоводна
отчетност.
Лидия Калинова Делиева, счетоводство и
контрол, дипломиран експерт-счетоводител.
Костадин Веселинов Хараламбов, макроико
номика.
Димитър Щерев Кермедчиев, специалност
„Счетоводна отчетност и контрол“.
Димчо Тонев Каров, икономика и организация
на автомобилния транспорт; оценител на маши
ни и съоръжения; оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Бисер Славеев Минчев, специалност „Ико
номика и организация на труда“; квалифика
ция – съдебно-счетоводен експерт.
Петя Симеонова Коровска, специалност „Фи
нансов мениджмънт“.
Юлия Василева Исакова, специалност „Аг
рарна икономика“ и квалификация – икономист.
Ирина Нейкова Юрчиева, счетоводство и
контрол, оценител на недвижими имоти.
Лидия Филипова Карамитева, счетоводство
и контрол, дипломиран експерт-счетоводител.
Пенка Станчова Чувитева, счетоводна отчет
ност, квалификация – икономист-счетоводител,
сертификат за мениджмънт, сертификат за уп
равление на качеството.
Росица Руменова Димитрова, счетоводство
и контрол, регистриран одитор – дипломиран
експерт-счетоводител – член на Института на дип
ломираните експерт-счетоводители в България.
Галя Стефанова Тотева, валутен и митнически
контрол, магистър по икономика, специалност
„Финанси“, оценител на земеделски земи.
Елица Милкова Татарова, счетоводство и
контрол, магистър по икономика, професионална
квалификация по съдебно-счетоводни експертизи,
професионална квалификация по международни
счетоводни стандарти.
Йордан Радоев Кавалджиев, икономика на
строителството, квалификация – икономист-сче
товодител, оценител на цели държавни и общински
предприятия и оценител на недвижими имоти.
Мария Николаева Рускова, счетоводство и
контрол.
Красимира Иванова Кичукова, счетоводство
и контрол.
Никола Манолов Стаматов, стопанско упра
вление.
Недялка Бонева Стефанова-Петрова, иконо
мист-организатор в промишленото производство.
Георги Тодоров Петров, счетоводство и кон
трол.
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Росица Тодорова Щърбова-Сарандалиева, ор
ганизация на производството и управление в про
мишлеността, дипломиран експерт-счетоводител.
Силвия Сашова Щърбова, счетоводство и
контрол.
Ваня Велкова Пенчева, управление и плани
ране на народното стопанство.
Виктор Славчев Кузманов, международни
икономически отношения.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Димо Георгиев Касабаджаков, технология на
машиностроенето, оценител на недвижими имоти.
Стефан Томов Радев, машинен инженер – ре
монт и експлоатация на трактори, автомобили
и ССМ; квалификация за автоексперт-оценител,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в сфе
рета на машиностроенето, селското стопанство,
строителството, транспорта.
Анастас Михалев Марковски, електроинженер;
оценител на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето и електротехническата
промишленост.
Харитон Георгиев Ковачев, минен ин же
нер – електромеханик; оценител на машини,
съоръжения, оборотни и дълготрайни активи.
квалификация за автоексперт-оценител; квалифи
кация за експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Григор Георгиев Ковачев, инженер по автома
тизация на производството; лиценз за оценка на
машини и съоръжения; квалификация – експертоценител на оборотни и дълготрайни активи;
квалификация за автоексперт-оценител.
Елена Костадинова Дишлиева, топлинна и
масообменна техника.
Митко Ясенов Асенов, хладилна технология.
Седеф Емилов Симитчиев, механично уредо
строене; квалификация – трансфер внедряване на
технологии и изделия.
Лидия Атанасова Арсова, ел. инженер – ел.
централи, мрежи и системи; оценител на маши
ни и съоръжения; охрана на труда; екологични
оценки – екология; трудово законодателство;
енергетика.
И в а н О г н я н о в Н и ко ло в, е л е к т р о и н ж е 
нер – електроенергетика и електрообзавеждане.
Никола Манолов Стаматов, техник на енергий
ни съоръжения и инсталации, специалност – кли
матична, вентилационна техника и топлотехника;
специалност – стопанско управление, и квали
фикация – стопански ръководител и мениджър.
Емил Трифонов Софрониев, топлинна и ма
сообемна техника, сертификат за придобиване
на професионална компетентност в областта
на ценообразуването на недвижимите имоти и
строителството.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Атанас Николов Каварджиков, машинен инже
нер, специалност по двигатели с вътрешно горене.
Йонко Христов Петков, транспортна техника
и технологии, квалификация – извършване на
периодични прегледи на техническата изправност
на ППС и автотехническа експертиза – методика,
пазарна стойност; ликвидация по щети на МПС
и ППС.
Валентин Руменов Исов, двигатели с вътреш
но горене.
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5.4. Съдебна строително-техническа експертиза
Артур Иванов Сулинаджиев, инженер-геоде
зист.
Росица Христова Крушкова, промишлено и
гражданско строителство – технология; оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
Нели Петрова Щерева, промишлено и граждан
ско строителство; оценител на недвижими имоти.
Денка Кръстева Стоева, земеустройство; оце
нител на недвижими имоти; правоспособност за
извършване на дейности по кадастъра.
Николай Димитров Ружинов, геодезия, фо
тограметрия и картография.
Анета Колева Петкова, промишлено и граж
данско строителство – конструкции; оценител на
недвижими имоти.
Мария Костадинова Палагачева, промишлено
и гражданско строителство – технология; оцени
тел на недвижими имоти и сгради – паметници
на културата; квалификация – проектиране на
строителни конструкции при сеизмични въз
действия; проектиране конструкции на сгради
и съоръжения.
Мария Стойчева Видолова, строителен тех
ник – промишлено и гражданско строителство.
Димитър Върбанов Йотов, хидроенергийно
строителство.
Иван Георгиев Милин, геодезия, фотогра
метрия и картография; оценител на недвижими
имоти, пълна проектантска правоспособност по
геодезия, правоспособност за извършване дей
ности по кадастъра.
Александра Александрова Стаматова, промиш
лено и гражданско строителство – конструкции;
оценител на недвижими имоти; удостоверение за
пълна проектантска правоспособност.
Димит ър Филипов Хад ж иев, среден тех
ник – архитектура и строителство.
Минка Христова Салагьорова, промишлено
и гражданско строителство – конструкции; оце
нител на недвижими имоти.
Емил Илиев Ехленов, геодезия и картография.
Маргарита Запрянова Гегова, промишлено и
гражданско строителство.
Руска Христова Гънчарова, промишлено и
гражданско строителство.
Стефан Райчев Пътников, строителство и
архитектура – строителен техник, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Златка Манолова Стаматова, хидротехническо
строителство – строителен инженер; специали
зация по организация и планиране на инвести
ционния процес; квалификация за ограничена
проектантска правоспособност.
Албена Свиленова Пейкова, геодезия и кар
тография, оценител на недвижими имоти.
Генадий Янков Бака лов, ст роителен тех
ник – строителство и архитектура.
Светлин Стойнев Кьоровски, строителен тех
ник – строителство и архитектура.
Р у м я на Пе т кова С т ефа нова, с т рои т елен
техник – геодезия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Я к и м А лексиев Р ъ жев, с т р ои т е лен т ех
ник – строителство и архитектура.
Стефка Ангелова Стойчева, строителен тех
ник – строителство и архитектура. оценител на
недвижими имоти.
Фаня Емилова Дюлгерова, строителен тех
ник – геодезия и картография.
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Севдалина Альошева Гогаджова, строителен
техник – строителство и архитектура, оценител
на недвижими имоти.
Татяна Димитрова Драганова-Терзийска, стро
ителен инженер по промишлено и гражданско
строителство; включена в регистъра на КИИП за
лицата с пълна проектантска правоспособност;
оценител на недвижими имоти.
Васил Димитров Прахов, инженер по маркшайдерство и геодезия; проектантска право
способност, правоспособност за извършване на
дейности по кадастъра.
Васка Георгиева Караджова, строителен инже
нер по промишлено и гражданско строителство.
Антон Димитров Тонев, промишлено и граж
данско строителство-технология.
Румяна Иванова Караиванова, хидротехниче
ско строителство.
Димитър Костадинов Божков, промишлено и
гражданско строителство-технология.
Юлия Димитрова Узунова, промишлено и
гражданско строителство – технология, лицензи
ран оценител на недвижими имоти, строителни
съоръжения.
Христина Анастасова Сбиркова, промишлено
и гражданско строителство – технология, лицен
зиран оценител на недвижими имоти.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Н. с. инж. Стефка Райчева Белчилова, хими
ческа технология на дървесината и технология
на пластмасите.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер
тиза
Валерия Божкова Тодорова-Пампорова, вете
ринарна медицина, съдебен експерт по ветери
нарна медицина.
8.2. Съдебна-агротехническа експертиза
Николина Георгиева Кожухарова, агроном по
растителна защита, квалификация – оценител на
земеделски земи.
Стефан Христов Беров, инженер по горско
стопанство – лесовъд, лиценз за оценка на гори и
земи от горския фонд; експертизи и консултации
по лесовъдни дейности.
Владимир Георгиев Даскалов, инженер по
горско стопанство.
Асен Недков Речников, инженер по горско
стопанство.
Йорданка Георгиева Кацарова, инженер по
горско стопанство.
Здравец Минчев Матев, инженер по горско
стопанство; лиценз за оценка на гори и земи
от горския фонд; експертизи и консултации по
лесовъдни дейности.
169
56а. – Министърът на правосъдието на ос
нование 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 – Стара
Загора, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Ангел Янков Биков, Стара Загора, кримина
листични експертизи на писмени доказателства.
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Георги Господинов Манов, Раднево, кримина
листични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи.
Иван Запрянов Иванов, Стара Загора, крими
налистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
Кръстьо Петров Петров, Стара Загора, крими
налистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, ниво на достъп до класифицирана
информация „Поверително“.
Петко Господинов Петков, Стара Загора, кри
миналистични експертизи на писмени доказател
ства, трасологични експертизи, оценка на МПС.
Петър Захариев Зарков, Стара Загора, крими
налистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи, право.
Тодор Дечев Аргиров, Стара Загора, одороло
гични експертизи.
Тошо Храбъров Баирбаканов, Чирпан, крими
налистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Атанас Стефанов Атанасов, Стара Загора,
УНГ, съдебномедицинска експертиза по писмени
данни, съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве.
Борис Петров Шахов, София, молекулярна
биология, съдебномедицинска експертиза за ус
тановяване на родителски произход, съдебноме
дицинска експертиза за идентификация на човек.
Д-р Григор Колев Гочев, Стара Загора, дентал
на медицина (стоматология), съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Д-р Данаил Викторов Даков, Стара Загора,
акушерство и гинекология, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Д-р Даниел Георгиев Вълчев, Стара Загора,
хирургия, гръдна хирургия, ендоскопии, съдеб
номедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Елена Христова Сурчева, Стара Загора,
детски болести, педиатрия, съдебномедицинска
експертиза на телесни повреди, съдебномедицин
ска експертиза по писмени данни, съдебномеди
цинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Емил Николов Бъчваров, Стара Загора,
съдебна медицина, обучение по защита на класи
фицираната информация, съдебномедицинска екс
пертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
за идентификация на човек, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Д-р Катя Вълчева Атанасова, Стара Загора,
неврология, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Лидия Стефанова Дечева-Попова, Стара
Загора, дентална медицина (стоматология), съ
дебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
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Д-р Мариус Иванов Кирков, село Кирилово,
неврохирургия, здравен мениджмънт, съдебно
медицинска експертиза на телесни повреди, съ
дебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Мая Иванова Кичева, София, биохимик – кли
ничен химик, съдебномедицинска експертиза
на родителски произход, съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек, съдебнобиологични експертизи, ДНК (генетичен анализ)
със съвременно молекулярно-биологични техники.
Д-р Милко Колев Сурчев, Стара Загора, орто
педия и травматология, съдебномедицинска екс
пертиза на телесни повреди, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, биохимик,
микробиолог със специализация „Вирусология“,
съдебномедицинска експертиза на родителски
произход, съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек, съдебно-биологични
експертизи, ДНК (генетичен анализ) със съвре
менни молекулярнобиологични техники.
Д-р Петър Иванов Руев, Стара Загора, УНГ,
онкология, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
по писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Радостина Митева Димитрова, Стара
Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска
експертиза на труп, съдебномедицинска експер
тиза на телесни повреди, съдебномедицинска екс
пертиза за установяване на родителски произход,
съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човек, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Стефан Петров Шишков, Стара Загора,
неврохирургия, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Теодор Танков Стаматов, Стара Загора,
съдебна медицина, съдебномедицинска експер
тиза на труп, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
за установяване на родителски произход, съдеб
номедицинска експертиза за идентификация на
човек, съдебномедицинска експертиза по пис
мени данни, съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве.
Д-р Тодор Георгиев Пасев, Стара Загора,
съдебна медицина, съдебномедицинска експер
тиза на труп, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
за идентификация на човек, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Д-р Тодор Георгиев Тодоров, Стара Загора,
съдебна медицина, съдебномедицинска експер
тиза на труп, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
за идентификация на човек, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
3. Клас „Съдебна експертиза на психично състояние“
Д-р Антонина Йорданова Калчева, Стара Заго
ра, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
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съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Ваня Николова Бухчева, Стара Загора, ме
дицинска психология и педагогическа рехаби
литация, психотерапевт, съдебно-психологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Виолета Василева Златанова, Стара Загора,
специалист клиничен психолог, съдебно-психоло
гична експертиза, съдебна психолого-психиатрич
на експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Детелина Йорданова Комсийска, Стара
Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експер
тиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Екатерина Спасова Зафирова, Стара Загора,
медицинска психология и педагогическа реха
билитация, съдебно-психологични експертизи,
психологическа помощ за деца, преживели мал
третиране, домашно насилие или неглижирани,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Златка Минчева Димитрова, Стара Загора,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Д-р Иван Георгиев Ников, Стара Загора,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Катя Димитрова Янулова, Стара Загора, пе
дагогика и психология, съдебно-психологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни, достъп до класифи
цирана информация до ниво „Секретно“.
Красимира Райчева Лазарова, Стара Загора,
клиничен психолог, детски психолог – училищен
и социа лен пси холог, съдебно-пси хологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Маргита Николаева Иванова, Стара Загора,
психология, клинична психология, съдебно-пси
хологична експертиза, съдебна психолого-пси
хиатрична експертиза, съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Милен Ангелов Минев, Стара Загора, клинична
психология, училищна и социална психология,
съдебно-психологична експертиза, съдебна психо
лого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Минчо Николов Минчев, Стара Загора, соци
ални дейности, психология, съдебно-психологична
експертиза.
Д-р Надя Трендафилова Карбанова, Стара Заго
ра, психология, съдебно-психологична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Петя Петрова Илиева, Стара Загора, педаго
гика и социална педагогика, детска и юношеска
психология, съдебно-психологична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни, защита правата на подра
стващите.
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Д-р Радка Ботева Джелебова-Радева, Стара
Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експер
тиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Татяна Христова Прахова, Стара Загора,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Албена Иванова Атанасова, Стара Загора,
aграрна икономика, съдебно-счетоводна експерти
за, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Анастасия Христова Гидикова, Стара Загора,
икономист, здравен мениджмънт, съдебно-счето
водна експертиза, съдебна финансово-икономи
ческа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Ангел Тодоров Тодоров, Ямбол, счетоводна от
четност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Ангелика Сава Теохариду-Господинова, Стара
Загора, счетоводство и контрол, външен одитор
за управление на система, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, Стара
Загора, финанси, оценка на недвижими имоти и
земеделски земи, оценка на цели предприятия,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финан
сово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Антоанета Дончева Раднева, Стара Загора,
стопанско управление, съдебно-счетоводна екс
пертиза.
Боряна Пенкова Запрянова, Чирпан, счето
водство и контрол, икономика на кооперациите,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финан
сово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Валентина Миткова Пейкова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Веселка Николова Калайджиева, Стара Загора,
икономист счетоводител, одитор, съдебно-счето
водна експертиза, съдебна финансово-икономи
ческа експертиза.
Веселин Димитров Димитров, Казанлък,
счетоводство и контрол, експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи, движимо иму
щество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза, управленски контрол.
Веселина Емилова Недялкова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, корпоративни финанси,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финан
сово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Веселина Иванова Желева, Казанлък, иконо
мика и управление на строителството, съдебносчетоводни експертизи.
Веска Стефанова Стоилова, Стара Загора,
икономика на промишлеността, счетоводство,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финан
сово-икономическа експертиза.
Виолета Николаева Наневска, Стара Загора,
икономист-счетоводител, вътрешен одитор в пуб-
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личния сектор, достъп до класифицирана инфор
мация ниво „Поверително“, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Гено Русев Йорданов, Стара Загора, икономи
ка, планиране и организация на управлението на
народното стопанство, съдебна финансово-иконо
мическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Геновева Иванова Иванова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, икономист, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-иконо
мическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Георги Вичев Ангелов, Стара Загора, сче
товодство и контрол, корпоративни финанси,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финан
сово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Георги Димов Котаров, Стара Загора, иконо
мика, съдебно-счетоводни експертизи, междуна
родни счетоводни стандарти, оценка на машини
и съоръжения, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Георги Иванов Иванов, Чирпан, икономика на
промишлеността, банково дело, съдебно-счетовод
на експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Гергана Тодорова Георгиева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Господин Димчев Господинов, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Даниела Вълчева Демирева-Гюрова, Стара За
гора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Даниела Янчева Каравичева, Стара Загора,
икономист-стоковед, съдебно-счетоводна експер
тиза, съдебна финансово-икономическа експер
тиза, съдебно-стокова експертиза.
Десислава Радостинова Ангелова, Стара За
гора, счетоводство и контрол, финанси, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-иконо
мическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Дет ел и на Въ лева Ди м и т рова, К аза н л ък ,
икономист по МТС, експерт по финансово-счето
водни проблеми, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Диляна Иванова Начкова, Стара Загора, фи
нанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Димитринка Йорданова Пашова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, експерт-счетоводител,
съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финан
сово-икономическа експертиза.
Димитър Димов Червенков, Казанлък, счето
водство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Димитър Димов Димов, Стара Загора, иконо
мист-финансист, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Димитър Карушков Димитров, София, счето
водство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
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Динка Динева Генчева, Стара Загора, ико
номист по счетоводна и финансово-контролна
дейност, счетоводство и контрол, съдебно-сче
товодни експертизи.
Динко Иванов Динев, Раднево, счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Добринка Петрова Ангелова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, финанси, свидетелство за
професионална квалификация: съдебно-счетовод
ни експертизи, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Елена Маринова Георгиева, Стара Загора, сче
товодство и контрол, международни счетоводни
стандарти, оценка на машини и съоръжения,
експертиза на недвижими имоти и земеделски
земи – оценки и продажби, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Живко Атанасов Тишев, Стара Загора, счето
водна отчетност, икономист, магистър по право,
разрешение за достъп до класифицирана информа
ция до ниво „Строго секретно“, съдебно-счетовод
на експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иван Ников Иванов, Нова Загора, икономика
на търговията, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Иван Петров Антов, Стара Загора, счетовод
ство и контрол, оценка на недвижими имоти,
оценка на земеделски земи, оценка на машини
и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Иванка Богданова Мечева-Колева, Стара
Загора, икономика на промишлеността, електро
инженер, международни счетоводни стандарти,
оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Мънчева Николова, Казанлък, екс
перт-счетоводител, дипломиран одитор, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-иконо
мическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Стефанова Чавдарова, Стара Загора,
икономика на търговията, оценка на земеделски
земи, оценка на недвижими имоти, съдебно-сче
товодна експертиза, съдебна финансово-икономи
ческа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Тодорова Бинева, Стара Загора, счето
водство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Изабела Константинова Николова, Кърджали,
технология на металите и металообработващата
техника, банки и банково дело, съдебно-счетовод
на експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Илиана Илиева Пенчева, Стара Загора, сче
товодство и контрол, право, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Илияна Александрова Асенова, Казанлък, ико
номист – систем-организатор, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Йоана Иванова Цветкова-Комитова, Казанлък,
икономика на търговията, съдебно-счетоводна
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експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Йонко Воев Тонев, Стара Загора, иконо
мист-счетоводител, международни счетоводни
стандарти, професионална компетентност за
международен автомобилен превоз на товари,
съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финан
сово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Йордан Василев Стоянов, Стара Загора, счето
водна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Калоян Георгиев Димитров, Стара Загора,
счетоводство и контрол, автоексперт-оценител,
оценка на недвижими имоти и земеделски земи,
съдебно-стокова експертиза, съдебна автотехни
ческа експертиза.
Катя Вълева Котарова, Стара Загора, иконо
мист по промишлеността, управление на човеш
ките ресурси, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Кета Ангелова Дечева, Бургас, стокознание,
свидетелство: съдебно-счетоводни експертизи,
удостоверение за завършено обучение по защита
на класифицирана информация ниво „Строго се
кретно“, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Красимир Иванов Карастоянов, Казанлък,
управление на селското стопанство, курс по
„Международни счетоводни стандарти“, съдеб
но-счетоводна експертиза, съдебна финансовоикономическа експертиза.
Кремена Георгиева Тенева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, банково и бюджетно
счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Лидия Желязкова Николова, Стара Загора,
финанси и кредит, съдебно-счетоводни експерти
зи, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Маргарита Миткова Попова, Стара Загора,
финанси и банково дело, застрахователно дело и
осигурително дело, съдебно-счетоводна експерти
за, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова, Димитровград,
маркетинг и планиране, икономическа педаго
гика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза, оценка на недвижими имоти,
експерт-оценител на благородни метали, бижута
и скъпоценни камъни, оценка на цели предпри
ятия, финансови институции, недвижими имоти,
машини, съоръжения и други активи, оценка на
недвижими имоти и земеделски земи, ниво на
достъп „Строго секретно“.
Мариана Костадинова Янкова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Мариана Колева Манева, Стара Загора, финан
си, международни счетоводни стандарти, оценка
на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
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Мария Бонева Тонева, Раднево, икономист по
промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Венкова Христова, Казанлък, счетовод
ство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Господинова Колева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, експерт-счетоводител,
дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експерти
за, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Мария Илиева Пенева, Стара Загора, иконо
мист-счетоводител, съдебно-счетоводни експерти
зи, съдебни финансово-икономически експертизи.
Мария Минчева Иванова, Стара Загора, счето
водство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
инженер по микроелектроника.
Марияна Христова Попова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Миглен Харалампиев Гюров, Стара Загора,
икономика и управление на промишлеността, ме
диация, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Милена Стоянова Костадинова, Стара Загора,
икономист по счетоводна финансово-контролна
дейност, сертификат „Финансов мениджмънт“,
учителска правоспособност, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Милка Енчева Енева, Пловдив, икономика на
вътрешната търговия, съдебна финансово-иконо
мическа експертиза, съдебно-стокова експерти
за, оценка на търговски дружества и вземания,
оценка на недвижими имоти и наемни цени на
имоти, оценка на движими вещи и наемни цени
на движими вещи, оценка на машини и съоръ
жения и наемни цени на машини, технология,
организация и управление на търговията.
Мима Кънчева Енева, Казанлък, счетовод
ство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Минка Минева Стоянова, Стара Загора, финан
си и кредит, международни счетоводни стандарти,
курс за подготовка на оценители на машини и
съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Минка Минчева Тонева, Стара Загора, ико
номист – управление и планиране, съдебно-сче
товодни експертизи, съдебна финансово-иконо
мическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Минчо Кънчев Кънев, Чирпан, икономист по
промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи,
оценка на недвижими имоти и земеделски земи,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финан
сово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Михаил Димитров Михов, Стара Загора, соци
ално и застрахователно дело, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Николай Иванов Йовчев, Стара Загора, счето
водство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Пенка Господинова Овчарова, Чирпан, иконо
мист-счетоводител, експерт-счетоводител, оценка
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на машини и съоражения, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Пенка Мартинова Колева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Пламена Танева Стоянова, Стара Загора, ико
номист по индустрията, счетоводство и контрол,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финан
сово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Радка Неделчева Манджурова, Стара Загора,
икономист – икономика на вътрешната търговия,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Росица Гинчева Четалбашева, Стара Загора,
счетоводство и контрол, организация и технология
на счетоводството във финансовите предприятия,
съдебно-счетоводни експертизи.
Росица Канева Колева, Гълъбово, регионална
планиране и развитие на селските райони, оцен
ка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Румен Георгиев Мерджанов, Стара Загора,
икономист по счетоводна и финансово-контролна
дейност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Руска Нанева Иванова, Стара Загора, плани
ране, счетоводство на предприятието, оценка на
недвижими имоти, съдебно-счетоводна експерти
за, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Светла Илиева Георгиева, Стара Загора, сче
товодство и контрол, машинен инженер, оценител
на оборотни и дълготрайни материални активи,
експерт по финансови и счетоводни проблеми,
съдебно-счетоводна експертиза.
Светлана Костадинова Петрова, Казанлък,
счетоводство и контрол, корпоративни финанси,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финан
сово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Севдалина Стоянова Стоянова-Терзиева, Стара
Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счето
водна експертиза, съдебна финансово-икономи
ческа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Силвия Владимирова Тонева, Стара Загора,
счетоводство и контрол, данъчен контрол, съдеб
но-счетоводна експертиза, съдебна финансовоикономическа експертиза.
Славка Динева Иванова, Стара Загора, аг
рарикономист, вътрешен одитор в публичния
сектор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Снежина Славова Манева, Стара Загора,
икономическа информатика, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Стоян Иванов Стоянов, Стара Загора, финанси,
счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокови експертизи.
Стоян Тодоров Динков, Стара Загора, иконо
мика на индустрията, данъчен контрол, съдебносчетоводни експертизи, съдебна финансово-иконо
мическа експертиза, съдебно-стокови експертизи.
Стратилина Симанова Пеева, Стара Загора,
фирмени финанси, съдебно-счетоводни експерти
зи, съдебни финансово-икономически експертизи.
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Съби Стоянов Стоянов, Стара Загора, счетовод
ство и контрол, банки и банково дело, вътрешен
одит в публичния сектор, оценка на машини и
съоръжения, оценка на недвижими имоти, разре
шение за достъп до класифицирана информация до
ниво „Секретно“, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Таня Иванова Желева, Стара Загора, марке
тинг и мениджмънт, публична администрация,
вътрешен одитор в публичния сектор, ниво на
класифицирана информация „Строго секретно“,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финан
сово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Теодора Иванова Иванова, Чирпан, иконо
мист-счетоводител, съдебно-счетоводни експер
тизи, банки и банково дело, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Тихомир Дянков Тенев, Стара Загора, ико
номика на търговията, стопански и финансов
контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Харалан Георгиев Василев, Хасково, счето
водство и анализ, маркетинг, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Цветана Георгиева Дечева, Стара Загора, счето
водна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Цветелина Симеонова Манг ърова, Стара
Загора, макроикономика и финансов менидж
мънт, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Борис Стоянов Курдов, Стара Загора, елек
т роин женер, съдебна ин женерно-тех ническа
експертиза.
Ва лери Каменов Христов, Стара Загора,
машиностроителна техника и технологии, без
опасност на труда, хладилен монтьор, хладилни
и климатични инсталации, автотехнически екс
пертизи – проблеми, методика, пазарна стойност,
ликвидация на щети по МПС и ППС, съдебна
и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза, с ъдебна
инженерно-технологична експертиза, съдебна
автотехническа експертиза.
Васил Динев Ганев, Гълъбово, минен инженер,
технология на минното производство, майстор по
ремонта на ръчно огнестрелно оръжие, съдебна
инженерно-техническа експертиза, съдебна ин
женерно-технологична експертиза.
Васко Иванов Василев, Стара Загора, инженер
по механизация на горското стопанство и горската
промишленост, патентно дело – представител по
индустриална собственост, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна инженерно-тех
нологична експертиза.
Владимир Димит ров Владимиров, Стара
Загора, инженер-технолог, технология на поли
графското производство, графично техническо
изследване на печатна продукция, съдебна ин
женерно-техническа експертиза.
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Георги Димитров Чакъров, Стара Загора,
металургия на черните метали: металургия на
чугун и стомана, металургия на феросплавите,
леярство на черни метали и сплави, пластична
обработка на метали, термична обработка на ме
тали, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Георги Михайлов Шишков, Казанлък, елек
т роин женер, съдебна ин женерно-тех ническа
експертиза, съдебна компютърно-техническа
експертиза, оценка на машини и съоръжения.
Димитрина Динева Кирчева, Стара Загора,
механизация и електрификация на мините – ми
нен инженер, оценка на машини и съоръжения,
строителен надзор, съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Димитър Денев Димитров, Стара Загора,
електроинженер – ел. снабдяване и обзавеждане,
метрология – измерване количества нефтопроду
кти, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Димитър Станков Александров, Стара Заго
ра, електроинженер – ел. централи, ел. мрежи,
ел. подстанции и ел. системи, електротехника,
безопасност и охрана на труда, съдебна инженер
но-техническа експертиза, съдебна инженернотехнологична експертиза.
Желязко Георгиев Черкезов, Стара Загора,
електроинженер, метролог, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна инженерно-техно
логична експертиза, оценка на цели предприятия,
безопасност и охрана на труда.
Илия Вълчев Джабарски, Стара Загора, маши
нен инженер – хидро- и пневмотехника, оценка
на машини и съоръжения, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна инженерно-тех
нологична експертиза.
Кръстьо Русев Кръстев, Стара Загора, маши
нен инженер – механично уредостроене, оценка
на машини и съоръжения, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна инженерно-тех
нологична експертиза.
Нено Георгиев Драганов, Казанлък, механична
технология на дървесината, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебно-ботаническа
експертиза.
Николай Христов Козарев, Габрово, електроин
женер, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза, съ
дебно-стокова експертиза, съдебно-физическа екс
пертиза, оценка на машини и съоръжения, оценка
на недвижими имоти, оценка на земеделски земи.
Росен Любенов Денков, Казанлък, електроин
женер, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Славейка Иванова Гочева, Стара Загора,
машинен ин женер, санитарно ин женерство,
пълна проектантска правоспособност, отопление,
вентилация, климатизация, хладилна техника,
топло- и газоснабдяване, оценка на качество на
атмосферния въздух, време и физични фактори,
здравна оценка.
Стефан Русев Велев, Стара Загора, машинен
инженер – механично уредостроене, оценка на
машини и съоръжения, съдебни автотехниче
ски експертизи, съдебни инженерно-технически
експертизи.
Тодор Тодоров Атанасов, Стара Загора, маши
нен инженер, технология на машиностроенето,
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оценка на машини и съоръжения, оценка на цели
предприятия, съдебна инженерно-техническа екс
пертиза, съдебна инженерно-технологична експер
тиза, съдебна инженерно-строителна експертиза.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Андрей Тодоров Андреев, Казанлък, машинен
инженер – технология и организация на автомо
билния транспорт, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна автотехническа експертиза.
Валентин Иванов Вълчев, Стара Загора, маши
нен инженер – ДВГ, организация и безопасност на
движението, автотехнически експертизи, оценка
на машини и съоръжения, първоначално обуче
ние по защита на класифицираната информация.
Васил Станимиров Кондов, Стара Загора,
транспортна техника и технологии, съдебна ав
тотехническа експертиза.
Васил Тодоров Петров, Стара Загора, машинен
инженер – жп транспорт, автомобилен транспорт,
съдебна автотехническа експертиза.
Ивайло Русев Иванов, Гълъбово, транспорт и
енергетика, автотехнически експертизи, съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Иван Дочев Чакъров, Казанлък, машинен ин
женер, ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.
Ивелин Динев Бонев, Стара Загора, транспорт
на техника и технологии, оценка на машини и
съоръжения, съдебна автотехническа експертиза,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Лазар Колев Лазаров, Стара Загора, инженер
по ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.
Мариана Христова Христова, Стара Загора,
икономист – икономика на транспорта, оценка
на недвижими имоти и земеделски земи, авто
експерт-оценител, брокер на недвижими имоти,
съдебна автотехническа експертиза.
Николай Александров Савов, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство – вое
нен инженер, оценка на МПС, автотехнически
експертизи.
Николай Минчев Минчев, Стара Загора, ма
шинен инженер – двигатели с вътрешно горене,
член на Съюза на независимите автотехнически
експерти в България, контрол на автомобилния
транспорт, съдебна автотехническа експертиза.
Николай Русев Карабойков, Стара Загора,
машинен инженер – ДВГ, автоексперт-оценител,
оценка на машини и съоръжения, съдебни ав
тотехнически експертизи, застрахователно дело
на МПС.
Пеньо Петров Пенев, Стара Загора, икономистзастраховател, изготвяне на експертни оценки
на товарни автомобили и автобуси, сертификат
за експертизи на камиони и автобуси, съдебна
автотехническа експертиза, съдебна стокова
експертиза.
Петър Христов Ганчев, гр. Шипка, военен
инженер по експлоатация и ремонт на автотранс
портна техника, автотехнически експертизи.
Руска Желева Няголова, Чирпан, машинен
инженер – транспорт и енергетика, автотехни
чески експертизи на ПТП, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна автотехническа
експертиза, оценка на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество.
Слави Николаев Николов, Стара Загора, маши
нен инженер – автомобилен транспорт, трактори
и кари, съдебна автотехническа експертиза.
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Проф. Станимир Михайлов Карапетков, Сли
вен, автотранспорт, автотехнически експертизи,
разследване на ПТП, теория на автомобила и
МПС, физико-механични експертизи, механика
и механични технологии.
Тодорка Цанева Петкова, с. Богомилово, транс
порт и енергетика – ремонт и експлоатация на
автотранспортна техника, автоексперт-оценител,
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност, криминалистични аспекти при
разкриване на ПТП, застраховане, автомобилно
застраховане и застрахователни измами.
Христо Ганчев Христов, Казанлък, машинен
инженер, инженер по експлоатация и ремонт
на БТТ, ДВГ, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна автотехническа експертиза.
Христо Георгиев Влашков, технология и уп
равление на транспорта, експлоатация и ремонт
на електрически локомотиви, експертизи на
катастрофи (аварии) в железопътния транспорт,
съдебна автотехническа експертиза.
5.4. Съдебна компютърно-техническа екс
пертиза
Валентин Димитров Ку тев, електроинже
нер – изчислителна техника, достъп до к ла
сифицирана информация на ниво „Секретно“,
съдебна компютърно-техническа експертиза,
криминалистични експертизи – всички видове.
Веселин Недялков Вълчев, Стара Загора, ин
женер по електроника и автоматика – изчисли
телна техника, съдебна компютърно-техническа
експертиза.
Иван Валентинов Вълчев, Стара Загора, кому
никационна техника и технологии, компютърна
техника, съдебна компютърно-техническа експер
тиза, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Боряна Веселинова Мънева, Казанлък, про
мишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, пълна проектанска пра
воспособност, съдебна строително-техническа
експертиза.
Величка Маринова Монева, Стара Загора,
техник по геодезия и картография, съдебни стро
ително-технически експертизи.
Весела Петкова Близнакова, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство, удосто
верение за пълна проектантска правоспособност,
строително-технически експертизи.
Георги Илиев Илиев, Стара Загора, геодезия и
картография, оценка на недвижими имоти, оцен
ка на цели държавни и общински предприятия,
дейности по кадастъра, съдебна строително-тех
ническа експертиза.
Георги Илчев Русев, Стара Загора, геодезия,
съдебна строително-техническа експертиза.
Генка Андонова Крушева, техник по геодезия
и картография, съдебна строително-техническа
експертиза.
Господин Стайков Тотев, Стара Загора, геоде
зия и картография, оценка на земеделски земи,
съдебна строително-техническа експертиза.
Димитър Костадинов Сиреков, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, съдебна инженерно-техни
ческа експертиза, съдебна строително-техническа
експертиза, автотехническа експертиза – пробле
ми, методика, пазарна стойност, методология за
експертиза на ПТП.
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Димитринка Трифонова Денева, Казанлък,
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, съдебна строително-тех
ническа експертиза.
Димо Кирев Димов, Стара Загора, хидро
техническо строителство, оценка на машини
и съоръжения, съдебна строително-техническа
експертиза.
Донка Пеева Тачева, Стара Загора, строителен
техник, оценка на недвижими имоти, оценка на
земеделски земи, съдебна строително-техническа
експертиза.
Дончо Милев Дончев, Казанлък, техник по
геодезия и картография, оценка на недвижими
имоти, съдебна строително-техническа експер
тиза.
Евгения Петкова Панова, Стара Загора, про
мишлено и гражданско строителство, оценка на
цели предприятия, съдебна строително-техническа
експертиза, оценка на търговски предприятия и
вземания.
Живка Колева Кондева, Стара Загора, промиш
лено и гражданско строителство – конструкции,
оценка на недвижими имоти, съдебна строител
но-техническа експертиза.
Иван Сотиров Иванов, Стара Загора, строите
лен инженер по водоснабдяване и канализация,
съдебна инженерно-техническа експертиза, съ
дебна строително-техническа експертиза.
Камен Данчев Йорданов, Стара Загора, техник
по геодезия, строителство и картография, съдебна
строително-техническа експертиза.
Арх. Лиляна Донева Ненова, Казанлък, архи
тектура и градоустройство, съдебна инженернотехническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза.
Маргарита Константинова Топалова-Бинева,
Стара Загора, строителен инженер – технология
и механизация на строителството, координатор
по безопасност и здраве при изпълнение на СМР,
съдебна строително-техническа експертиза, съ
дебна инженерно-техническа експертиза, съдебна
инженерно-технологична експертиза.
Марийка Георгиева Петкова, Чирпан, техник
по геодезия и картография, оценка на недвижи
ми имоти, оценка на земеделски земи, съдебна
строително-техническа експертиза.
Мария Вълева Генова, Стара Загора, про
мишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, съдебна строително-техниче
ска експертиза.
Мария Михайлова Пашалова, Казанлък, гео
дезия и картография, оценка на земеделски земи,
опазване на околната среда, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна строително-тех
ническа експертиза.
Надка Цанова Пиперова, Стара Загора, геоде
зия и картография, съдебна инженерно-техниче
ска експертиза, съдебна строително-техническа
експертиза.
Николай Нанев Николов, Стара Загора, пътно
строителство, оценка на недвижими имоти, съдеб
на строително-техническа експертиза, строителен
надзор и инвеститорски контрол.
Пенка Пеева Русинова, Казанлък, промишлено
и гражданско строителство, оценка на недвижи
ми имоти, пълна проектанска правоспособност,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, съдебна строителнотехническа експертиза.
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Арх. Петър Филипов Влахов, Стара Загора,
архитект у ра, съдебна ин женерно-техническа
експертиза и съдебна строително-техническа
експертиза.
Райна Георгиева Русева, Стара Загора, про
мишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, съдебна строително-техниче
ска експертиза.
Румяна Лалева Присадашка, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство – кон
струкции, оценка на недвижими имоти, съдебна
строително-техническа експертиза.
Румяна Методиева Микова, Стара Загора, про
мишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, патентен специалист, съдебна
строително-техническа експертиза.
Симеон Динев Мангъров, Стара Загора, про
мишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, съдебна строително-техниче
ска експертиза.
Стела Кирилова Бонева, Стара Загора, про
мишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, оценка на цели предприятия,
икономика на строителството, съдебна строител
но-техническа експертиза.
Стефан Минчев Костадинов, Стара Загора,
техник по строителство и архитектура, съдебна
строително-техническа експертиза.
Стефка Димитрова Гавраилова, Стара Загора,
строителен инженер – технология на строител
ството, оценка на недвижими имоти, оценка на
цели предприятия, съдебна строително-техническа
експертиза.
Стоянка Йорданова Манолчева-Николова,
Стара Загора, пътно строителство, оценка на
цели предприятия, оценка на недвижими имо
ти, съдебна строително-техническа експертиза,
оценка на търговски предприятия и вземания.
Тихомир Недев Георгиев, Хасково, инже
нер-геодезист, съдебна строително-техническа
експертиза.
Тодор Георгиев Николов, Стара Загора, геоде
зия и картография, оценка на недвижими имоти,
дейности по кадастъра, пълна проектантска
правоспособност, съдебна строително-техническа
експертиза.
Тотка Илиева Костадинова, Казанлък, архитек
тура, съдебна строително-техническа експертиза.
Юлий Велков Кайряков, Стара Загора, ин
женер по хидроенергийно строителство, оценка
на машини и съоръжения в сферата на строи
телството, оценка на недвижими имоти, съдебна
строително-техническа експертиза.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Петко Вълков Белчев, Стара Загора, пожарна
и аварийна безопасност, съдебна пожаротехни
ческа експертиза.
Красимир Веселинов Георгиев, Стара Загора,
пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожа
ротехническа експертиза.
Лазарин Недев Ранчев, Стара Загора, пожарна
и аварийна безопасност, съдебна пожаротехни
ческа експертиза.
Огнян Златев Паунов, Казанлък, пожарна и
аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа
експертиза.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Цвета Петрова Калчева, Стара Загора, еко
логия и опазване на околната среда, икономистсчетоводител, съдебно-счетоводна експертиза,
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съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза, съдебно-екологични
експертизи, оценка на стопанско имущество.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Руен Петров Павлов, Стара Загора, химия,
съдебно-химическа експертиза, съдебна физикохимична експертиза.
Стойка Иванова Стоева-Димова, Стара Загора,
инженер-химик, безопасност на труда.
Христина Минчева Бъчварова-Митева, Стара
Загора, инженер-химик, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето и
технологията на пластмасите, съдебно-химическа
експертиза, съдебна физикохимическа експерти
за, съдебна инжинерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Жеко Христов Едрев, Казанлък, физика,
екология, съдебно-физическа експертиза, съдеб
но-екологична експертиза, екологичен контрол
в областта на ядрената и атомната физика – ра
диоактивност, вредни йонизиращи и нейонизира
щи лъчения, гама-спектрометрични анализи за
съдържание на радиоактивни елементи, шума,
екологични оценки, оценки за въздействие върху
околната среда, комплексно предотвратяване и
контрол на замърсяването, комплексни разре
шителни, екологичен риск, изготвяне на еколо
гични оценки и оценки за въздействието върху
околната среда.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер
тиза
Георги Димитров Бързев, Стара Загора, зоо
инженер (оценки на коне и селскостопанско
имущество), съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
Димитър Любомиров Костов, Стара Загора,
ветеринарна медицина, съдебна ветеринарноме
дицинска експертиза.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Ангел Иванов Пройков, Стара Загора, инже
нер-агроном, съдебна агротехническа експертиза.
Антонина Иванова Пройкова-Пещерска, Стара
Загора, инженер-агроном, полевъдство, оценител
на земеделски земи, педагог, регионално плани
ране, съдебни агротехнически експертизи.
Бинка Господинова Иванова, Стара Загора,
агроном, оценка на стопанско имущество, съдебни
агротехнически експертизи.
Ст.н.с.к.н. Васил Николов Базитов, Стара
Загора, агроном-растениевъд, оценка на частни
земи, гори и имущество в България, на земеделски
земи и трайни насаждения, съдебна агротехни
ческа експертиза.
Иван Стоилов Митров, Стара Загора, инже
нер-агроном, еколог, растителна защита, съдебни
агротехнически експертизи.
Мариана Атанасова Хаджиева, Казанлък,
агроном – лозаро-градинар, съдебна агротехни
ческа експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова, Пловдив,
агроном – лозаро-градинар, съдебни агротехниче
ски експертизи, съдебно-икономическа експерти
за, съдебна финансово-икономическа експертиза,
оценка на земеделски земи и трайни насаждения,
съдебно-стокова експертиза в селското стопанство.
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Марияна Любомирова Людсканова, Казанлък,
агроном – лозаро-градинарство, оценка на земе
делски земи, съдебна агротехническа експертиза.
Цочо Колев Лалев, Чирпан, агрономство,
растениевъдство, фитопатология, съдебна агро
техническа експертиза, съдебно-ентомологична
експертиза.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Върбан Желязков Колев, Стара Загора, ико
номист-счетоводител, оценка на машини и съ
оръжения, оценка на права на интелектуална и
индустриална собственост и други фактически
отношения, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения, оценка на недвижими имоти, оценка
на търговски предприятия и вземания, оценка
на финансови активи и финансови институции.
Иван Николов Иванов, София, топлинна и
масообменна техника, оценка на права на ин
телектуалната и индустриалната 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.
Иванка Станева Господинова, Раднево, фи
нанси, експертни оценки за остойностяване на
леки автомобили и калкулация на щети, оценка
на стопанско имущество.
Пепа Желева Пеева, Стара Загора, икономистзастраховател, оценка на стопанско имущество,
калкулиране на щети по МПС.
Клас „Други съдебни експертизи“
Десислава Тотева Изедин, Стара Загора, пре
водач от арабски език, право.
Ивко Пенков Иванов, Варна, технология на
металите, ДВГ, фрактодиагностични автотехни
чески експертизи; фрактодиагностични пожа
ротехнически експертизи; фрактодиагностични
строително-технически експертизи; фрактоди
агностични и метолографически трасологични
експертизи, микрографически (графологически)
дефектоскопски експертизи.
Любомир Тонев Пировски, Стара Загора,
фармация, оценка на оборотни и дълготрайни
активи, фармакология, биотехнология, технология
на лекарствата и билките.
Николина Танева Колева, Стара Загора, пре
водач-тълковник от и на жестомимичен език.
Слав Петков Славов, Стара Загора, експерт
по девиантно поведение, работа с криминално
проявени деца и младежи, работа с деца и мла
дежи с дезадаптивно поведение, психолог.
364
56в. – Министърът на правосъдието на ос
нование 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 – Хасково, и Административния съд – Хасково, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Вид: Криминалистични експертизи на
писмени доказателства
Валентин Маринов Мишков – Хасково, фи
зикохимични, дактилоскопични, трасологични,
балистични, почеркови експертизи и техническо
изследване на документи.
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Христо Славчев Кирчев – Хасково, техническо
изследване на документи, почеркови, трасологич
ни и балистични експертизи.
Крум Стефанов Арнаудов – Хасково, експертграфолог, графологически, технически, дакти
лоскопични и други видове криминалистични
експертизи.
Красимир Петров Цветков – Хасково, охрана
на обществения ред и борба с престъпността,
видеотехнически наблюдения.
1.2. Вид: Трасологични експертизи
Валентин Маринов Мишков – Хасково, фи
зикохимични, дактилоскопични, трасологични,
балистични, почеркови експертизи и техническо
изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев – Хасково, техническо
изследване на документи, почеркови, трасологич
ни и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков – Хасково, охрана
на обществения ред и борба с престъпността,
видеотехнически наблюдения.
1.3. Вид: Съдебно-балистични експертизи
Валентин Маринов Мишков – Хасково, фи
зикохимични, дактилоскопични, трасологични,
балистични, почеркови експертизи и техническо
изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев – Хасково, техническо
изследване на документи, почеркови, трасологич
ни и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков – Хасково, охрана
на обществения ред и борба с престъпността,
видеотехнически наблюдения.
1.4. Вид: Дактилоскопни експертизи
Валентин Маринов Мишков – Хасково, фи
зикохимични, дактилоскопични, трасологични,
балистични, почеркови експертизи и техническо
изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев – Хасково, техническо
изследване на документи, почеркови, трасологич
ни и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков – Хасково, охрана
на обществения ред и борба с престъпността,
видеотехнически наблюдения.
1.5. Вид: Биометрични криминалистични
експертизи
Красимир Петров Цветков – Хасково, охрана
на обществения ред и борба с престъпността,
видеотехнически наблюдения.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Вид: Съдебномедицинска експертиза на
труп
Христо Димитров Еленски – Хасково, съдебна
медицина.
2.2. Вид: Съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди
Христо Димитров Еленски – Хасково, съдебна
медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев – Харманли,
лекар-ординатор, специалност „Хирургия“.
2.3. Вид: Съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход
Христо Димитров Еленски – Хасково, съдебна
медицина.
Мая Иванова Кичева – София, д-р по биохи
мия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензи
мен анализ, хроматографски и електрофоретич
ни техники за разделяне на белтъци, блотинг,
имунохимични техники за детекция, фосфори
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лиране“, молекулярна биология – ДНК и РНК
анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев – София, специ
алист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов – София, съдебномеди
цинска експертиза за установяване на родителския
произход, съдебномедицинска експертиза за иден
тификация на човек, специалност „Молекулярна
биология“, специализация „Микробиология“.
2.4. Вид: Съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек
Христо Димитров Еленски – Хасково, съдебна
медицина.
Мая Иванова Кичева – София, д-р по биохи
мия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензи
мен анализ, хроматографски и електрофоретич
ни техники за разделяне на белтъци, блотинг,
имунохимични техники за детекция, фосфори
лиране“, молекулярна биология – ДНК и РНК
анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев – София, специ
алист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов – София, съдебномеди
цинска експертиза за установяване на родителския
произход, съдебномедицинска експертиза за иден
тификация на човек, специалност „Молекулярна
биология“, специализация „Микробиология“.
2.5. Вид: Съдебномедицинска експертиза по
писмени доказателства
Христо Димитров Еленски – Хасково, съдебна
медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев – Харманли,
лекар-ординатор, специалност „Хирургия“.
Мая Иванова Кичева – София, д-р по биохи
мия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензи
мен анализ, хроматографски и електрофоретич
ни техники за разделяне на белтъци, блотинг,
имунохимични техники за детекция, фосфори
лиране“, молекулярна биология – ДНК и РНК
анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев – София, специ
алист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов – София, съдебномеди
цинска експертиза за установяване на родителския
произход, съдебномедицинска експертиза за иден
тификация на човек, специалност „Молекулярна
биология“, специализация „Микробиология“.
2.6. Вид: Съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве
Христо Димитров Еленски – Хасково, съдебна
медицина.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Вид: Съдебно-психиатрична експертиза
Йордан Павлов Михайлов – Хасково, пси
хиатър.
3.2. Вид: Съдебно-психологична експертиза
Д-р Стефка Ангелова Дойкова – Димитров
град, доктор по психология на труда и инженерна
психология, експерт психиатрично-психологични
експертизи.
Мария Стоянова Кирева – Хасково, психологконсултант.
3.3. Вид: Съдебна психолого-психиатрична
експертиза
Д-р Стефка Ангелова Дойкова – Димитров
град, доктор по психология на труда и инженерна
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психология, експерт психиатрично-психологични
експертизи (само в състава на комплексна екс
пертиза).
3.4. Вид: Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни
Йордан Павлов Михайлов – Хасково, пси
хиатър.
Д-р Стефка Ангелова Дойкова – Димитров
град, доктор по психология на труда и инженерна
психология, експерт психиатрично-психологични
експертизи.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Вид: Съдебно-счетоводна експертиза
Елмон Жирай Дайлерян – Хасково, иконо
мист-счетоводител, специалност „Счетоводна от
четност“, експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева – Хасково, счетоводство
и контрол.
Кети Вълкова Райчева – Хасково, съдебносчетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева – Хасково, счето
водител.
Снежанка Ненкова Ненкова – Хасково, сче
товодител.
Костадинка Георгиева Ненова – Харманли,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, екс
перт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран
патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова – Харманли,
експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Райчева Крайчева – Харманли – спе
циалист „Счетоводство и контрол“ и „Финанси“.
Калин А лександров Найденов – Хасково,
счетоводни и общоикономически експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Гор
ски извор, област Хасково, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов – Хасково, магистър
по счетоводство и контрол, професионална ква
лификация „Съдебно-счетоводен експерт“ – ли
цензиран оценител на недвижими имоти, серти
фициран оценител на търговски предприятия и
вземания от КНОБ.
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, ико
номист-счетоводител, специалист банки и банково
дело, експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, експерт-оценител
на земеделски земи и трайните насаждения,
експерт-оценител на недвижими имоти и стро
ителството, съдебно-стокови експертизи, съдеб
но-финансови експертизи, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Стефани я Добрева Иванова – Харман ли,
икономист, оценка на държавни предприятия.
Елена Атанасова Вълчева – Димитровград,
специалист ТРЗ.
Славяна Христозова Господинова – Харманли,
финансово-икономическа и стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ико
номически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Дарина Георгиева Кафтанска – Хасково, спе
циалист по банково дело, финанси, застраховане,
счетоводна дейност и финансов контрол.
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Димо Иванов Бояджиев – Димитровград, съ
дебно-счетоводни и съдебно-стокови експертизи.
Шинко Георгиев Забунов – Хасково, иконо
мист-счетоводител, експерт по съдебно-счето
водни и финансово-ценови експертизи, експерт
по цени и ценообразуване (оценки на движими
и недвижими ДМА, включително земи, терени
и сгради).
Миглена Велинова Велинова – Хасково, ико
номист, съдебно-счетоводни експертизи.
Миглена Евгениева Атанасова – Димитров
град, съдебно-счетоводен експерт.
Величка Иванова Тодорова – Хасково, иконо
мика и организация на материално-техническото
снабдяване, нормиране и ефективно използване
на материалите.
Светослава Николова Стоянова – Хасково,
магистър по международни икономически от
ношения, аграрна икономика.
Иван Иванов Георгиев – Хасково, икономистсчетоводител.
Милена Георгиева Тодорова – Хасково, ико
номист по транспорта.
Харалан Георгиев Василев – Хасково, иконо
мист-счетоводител, видове експертизи: „Съдебносчетоводни експертизи“ и „Съдебна финансовоикономическа експертиза“.
Дечко Атанасов Атанасов – Хасково, иконо
мист, специалност „Статистика“, вид експертизи:
„Съдебно-счетоводни експертизи“.
Даниела Нинова Николова – Димитровград,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финан
сово-икономическа експертиза.
Милена Горанова Зетова – Димитровград,
икономист-счетоводител.
Димка Георгиева Георгиева – Харманли, ико
номист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Маргарита Миткова Попова – Стара Загора,
банково, застрахователно и осигурително дело,
финанси, счетоводство.
Изабела Константинова Николова – Кърджа
ли, банки и банково дело.
Йорданка Тенчева Кавръкова – Кърджали,
икономика и организация на вътрешната търго
вия; счетоводство.
Руска Динева Тодорода – Димитровград, ико
номист, съдебно-счетоводен експерт, оценител на
цели предприятия.
Иванка Колева Вълкова – Димитровград,
стопанско управление и администрация; счето
водство, финанси и контрол.
Розалина Петрова Георгиева – Хасково, ико
номист – организатор на промишленото произ
водство, счетоводител.
4.2. Вид: Съдебна финансово-икономическа
експертиза
Елмон Жирай Дайлерян – Хасково, иконо
мист-счетоводител, специалност „Счетоводна от
четност“, експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева – Хасково, счетоводство
и контрол.
Кети Вълкова Райчева – Хасково, съдебносчетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева – Хасково, счето
водител.
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Снежанка Ненкова Ненкова – Хасково, сче
товодител.
Костадинка Георгиева Ненова – Харманли,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Красимира Кирилова Иванова – Харманли,
експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Калин А лександров Найденов – Хасково,
счетоводни и общоикономически експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Гор
ски извор, област Хасково, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов – Хасково, магистър
по счетоводство и контрол, професионална ква
лификация „Съдебно-счетоводен експерт“ – ли
цензиран оценител на недвижими имоти, серти
фициран оценител на търговски предприятия и
вземания от КНОБ.
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, ико
номист-счетоводител, специалист банки и банково
дело, експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, експерт-оценител
на земеделски земи и трайните насаждения,
експерт-оценител на недвижими имоти и стро
ителството, съдебно-стокови експертизи, съдеб
но-финансови експертизи, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Любомир Цветков Йотов – София, иконо
мист, специалност „Международни икономи
чески отношения“, експерт по дела в областта
на митническата и външнотърговската дейност,
митнически режим и процедури, митнически и
валутни нарушения и престъпления, митниче
ски информационни системи, вътреобщностни
доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебносчетоводни експертизи.
Славяна Христозова Господинова – Харманли,
финансово-икономическа и стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ико
номически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Владимир Георгиев Матеев – Хасково, инже
нер по горско стопанство.
Дарина Георгиева Кафтанска – Хасково, спе
циалист по банково дело, финанси, застраховане,
счетоводна дейност и финансов контрол.
Шинко Георгиев Забунов – Хасково, иконо
мист-счетоводител, експерт по съдебно-счето
водни и финансово-ценови експертизи, експерт
по цени и ценообразуване (оценки на движими
и недвижими ДМА, включително земи, терени
и сгради).
Миглена Велинова Велинова – Хасково, ико
номист, съдебно-счетоводни експертизи.
Нено Тодоров Ненов – Харманли, оценка на
стоково-материални ценности и финансово-ико
номически анализи.
Миглена Евгениева Атанасова – Димитров
град, съдебно-счетоводен експерт.
Виолета Ангелова Динкова – Хасково, финан
сово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Величка Иванова Тодорова – Хасково, иконо
мика и организация на материално-техническото
снабдяване, нормиране и ефективно използване
на материалите.
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Светослава Николова Стоянова – Хасково,
магистър по международни икономически от
ношения, аграрна икономика.
Иван Иванов Георгиев – Хасково, икономистсчетоводител.
Милена Георгиева Тодорова – Хасково, ико
номист по транспорта.
Харалан Георгиев Василев – Хасково, иконо
мист-счетоводител, видове експертизи: „Съдебносчетоводни експертизи“ и „Съдебна финансовоикономическа експертиза“.
Димка Георгиева Георгиева – Харманли, ико
номист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Маргарита Миткова Попова – Стара Загора,
банково, застрахователно и осигурително дело,
финанси, счетоводство.
Изабела Константинова Николова – Кърджа
ли, банки и банково дело.
Йорданка Тенчева Кавръкова – Кърджали,
икономика и организация на вътрешната търго
вия; счетоводство.
Руска Динева Тодорова – Димитровград, ико
номист, съдебно-счетоводен експерт, оценител на
цели предприятия.
Цветелина Тодорова Банева – Димитровград,
банково дело.
4.3. Вид: Съдебно-стокова експертиза
Мария Лукова Цанева – Хасково, счетоводство
и контрол.
Кети Вълкова Райчева – Хасково, съдебносчетоводни и икономически експертизи.
Костадинка Георгиева Ненова – Харманли,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, екс
перт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран
патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова – Харманли,
експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Ка лин А лександров Найденов – Хасково,
счетоводни и общоикономически експертизи.
Иван Григоров Петрунов – Хасково, магистър
по счетоводство и контрол, професионална ква
лификация „Съдебно-счетоводен експерт“ – ли
цензиран оценител на недвижими имоти, серти
фициран оценител на търговски предприятия и
вземания от КНОБ.
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, ико
номист-счетоводител, специалист банки и банково
дело, експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, експерт-оценител
на земеделски земи и трайните насаждения,
експерт-оценител на недвижими имоти и стро
ителството, съдебно-стокови експертизи, съдеб
но-финансови експертизи, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Любомир Цветков Йотов – София, иконо
мист, специалност „Международни икономи
чески отношения“, експерт по дела в областта
на митническата и външнотърговската дейност,
митнически режим и процедури, митнически и
валутни нарушения и престъпления, митниче
ски информационни системи, вътреобщностни
доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебносчетоводни експертизи.
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Славяна Христозова Господинова – Харманли,
финансово-икономическа и стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ико
номически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Владимир Георгиев Матеев – Хасково, инже
нер по горско стопанство.
Димо Иванов Бояджиев – Димитровград, съ
дебно-счетоводни и съдебно-стокови експертизи.
Миглена Велинова Велинова – Хасково, ико
номист, съдебно-счетоводни експертизи.
Нено Тодоров Ненов – Харманли, оценка на
стоково-материални ценности и финансово-ико
номически анализи.
Миглена Евгениева Атанасова – Димитров
град, съдебно-счетоводен експерт.
Величка Иванова Тодорова – Хасково, иконо
мика и организация на материално-техническото
снабдяване, нормиране и ефективно използване
на материалите.
Светослава Николова Стоянова – Хасково,
магистър по международни икономически от
ношения, аграрна икономика.
Милена Горанова Зетова – Димитровград,
икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Маргарита Миткова Попова – Стара Загора,
банково, застрахователно и осигурително дело,
финанси, счетоводство.
Иванка Колева Вълкова – Димитровград,
стопанско управление и администрация; счето
водство, финанси и контрол.
ДРУГИ
Златка Николова Митева – Хасково, иконо
мист-счетоводител.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Ви д: Съдебна ин женерно-тех ни ческа
експертиза
Петър Ангелов Венков – Хасково, машинен
инженер, оценител на държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов – Хасково,
машинен инженер-електромеханик – минна елек
тромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Христо Асенов Араклиев – Хасково, специал
ност – съобщителна и осигурителна техника и
системи, квалификация – измерване в кабелни
линии и съоръжения, селищни и магистрални
кабелни линии, трафикът в съобщителните сис
теми, обследване на енергийната ефективност на
сгради и сертифициране на сгради.
Петко Стоянов Петров – Хасково, машинен
инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов – Хасково, спе
циалист „Автомобилен транспорт, трактори и
коли“, инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров – Харманли, дви
гатели с вътрешно горене – машинен инженер.
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Никола Тодев Делчев – Хасково, инженер-ге
одезист, проектант, експерт-оценител на недви
жими имоти и сгради – паметници на културата
на земеделски земи.
Лидия Пенчева Господинова – Хасково, строи
телен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова – Хасково,
строителен инженер и оценител на недвижими
имоти.
Татяна Милкова Мирчева – Хасково, стро
ителен инженер по транспортно строителство,
оценител недвижими имоти, земеделски земи и
трайни насаждения.
Донка Иванова Янчева – Хасково, инженер
по геодези я, картографи я и фотограметри я,
оценител на недвижими имоти, правоспособно
лице по кадастъра.
Димчо Стефанов Трендафилов – Харманли,
геодезист, строително-технически и оценъчни
експертизи.
Димитрия Минкова Желева – с. Динево, общи
на Хасково, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, маши
нен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител
машини и съоръжения, съдебна автотехническа
експертиза.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Дими
тровград, инженерно-технически експертизи,
други съдебни експертизи, оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова – Хасково,
строителен инженер, оценител на недвижими
имоти, извършва оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти и/или упражнява
строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова – Хасково, иконо
мист – организатор в строителството, строителен
инженер на транспортно строителство, оценка на
недвижими имоти.
Ин ж. Дими т ринка Вла дими рова Ник ли
на – Хасково, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Звездомир Цветков Драгански – Пловдив,
инженер по електроника, автоматизирани сис
теми за управление, вид експертизи: „Съдебна
инженерно-техническа експертиза“ и „Съдебна
инженерно-технологична експертиза“.
Христо Димитров Щерев – Свиленград, спе
циалност „Технология на машиностроенето и
металите“, квалификация „Дипломиран стопан
ски ръководител“ (мениджър), вид експертизи:
„Съдебна инженерно-техническа експертиза“ и
„Съдебна инженерно-технологична експертиза“.
Инж. Драгомир Енев Колев – Хасково, ма
гистър-инженер по геодезия, фотограметрия и
картография, оценител на недвижими имоти,
вписан в регистъра на правоспособните лица
по кадастър.
Тихомир Недев Георгиев – Хасково, инженергеодезист.
Василка Ангелова Димова – Хасково, специ
алност архитект, оценител на недвижими имоти,
експерт-оценител на инвестиционен проект.
Маринка Василева Кавракирова – Хасково,
оценител на машини и съоръжения.
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5.2. Вид: Съдебна автотехническа експертиза
Петко Стоянов Петров – Хасково, машинен
инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов – Хасково, спе
циалист „Автомобилен транспорт, трактори и
коли“, инженерно-технически експертизи.
Христо Генов Русев – Хасково, специалист
„Двигатели с вътрешно горене“, автотехнически
и оценителни експертизи.
Станимир Костов Петров – Харманли, дви
гатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, маши
нен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител
машини и съоръжения, съдебна автотехническа
експертиза.
Любомир Щерев Милушев – Хасково, експло
атация на автотранспортна техника.
Грозю Иванов Митев – Хасково, автоекспер
тизи и оценки.
Недялко Христозов Иванов – Харманли, пре
подавател-инструктор.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
5.3. Вид: Съдебна инженерно-технологична
експертиза
Петко Стоянов Петров – Хасково, машинен
инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов – Хасково, спе
циалист „Автомобилен транспорт, трактори и
коли“, инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров – Харманли, дви
гатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Димитрия Минкова Желева – с. Динево,
община Хасково, строителен инженер по про
мишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, маши
нен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител
машини и съоръжения, съдебна автотехническа
експертиза.
Ин ж. Дими т ринка Вла дими рова Ник ли
на – Хасково, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Звездомир Цветков Драгански – Пловдив,
инженер по електроника, автоматизирани сис
теми за управление, вид експертизи: „Съдебна
инженерно-техническа експертиза“ и „Съдебна
инженерно-технологична експертиза“.
Христо Димитров Щерев – Свиленград, спе
циалност „Технология на машиностроенето и
металите“, квалификация „Дипломиран стопан
ски ръководител“ (мениджър), вид експертизи:
„Съдебна инженерно-техническа експертиза“ и
„Съдебна инженерно-технологична експертиза“.
5.4. Вид: Съдебна компютърно-техническа
експертиза
Златка Василева Игнатова – Хасково, инженер
по електроника и автоматика, оценка на маши
ни и съоръжения, експерт-оценител на машини,
сгради, съоръжения и оборотни средства.
5.5. Вид: Съдебна строително-техническа
експертиза
Лидия Пенчева Господинова – Хасково, строи
телен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова – Хасково,
строителен инженер и оценител на недвижими
имоти.
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Татяна Милкова Мирчева – Хасково, стро
ителен инженер по транспортно строителство,
оценител недвижими имоти, земеделски земи и
трайни насаждения.
Донка Иванова Янчева – Хасково, инженер
по геодези я, картографи я и фотограметри я,
оценител на недвижими имоти, правоспособно
лице по кадастъра.
Христо Петров Стоев – Хасково, строителен
техник и геодезист, оценител на недвижими имоти.
Екатерина Александрова Стоева – Хасково,
инженер – промишлено и гражданско строител
ство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Димчо Стефанов Трендафилов – Харманли,
геодезист, строително-технически и оценъчни
експертизи.
Димитрия Минкова Желева – с. Динево, общи
на Хасково, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Емилия Димитрова Пенева – Димитровград,
архитект, проектант.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димит
ровг ра д, ин женерно-тех ническ и експертизи,
други съдебни експертизи, оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова – Хасково,
строителен инженер, оценител на недвижими
имоти, извършва оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти и/или упражнява
строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова – Хасково, иконо
мист – организатор в строителството, строителен
инженер на транспортно строителство, оценка на
недвижими имоти.
Ин ж. Дими т ринка Вла дими рова Ник ли
на – Хасково, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Тихомир Недев Георгиев – Хасково, инженергеодезист.
5.6. Вид: Съдебно-пожаротехническа експер
тиза
5.7. Вид: Съдебно-енергийна експертиза
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, маши
нен инженер, оценител на машини и съоръжения.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Вид: Съдебно-ботаническа експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, екс
перт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Васил Петров Петров – Харманли, агрономполевъд.
6.2. Вид: Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Вид: Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Вид: Съдебно-ентомологична експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, екс
перт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Васил Петров Петров – Харманли, агрономполевъд.
6.5. Вид: Съдебно-екологична експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, екс
перт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Васил Петров Петров – Харманли, агрономполевъд.
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7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Вид: Съдебно-химическа експертиза
7.2. Вид: Съдебно-физическа експертиза
Петко Стоянов Петров – Хасково, машинен
инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Мариана Тодорова Тодорова – Хасково, иконо
мист – организатор в строителството, строителен
инженер на транспортно строителство, оценка на
недвижими имоти.
7.3. Вид: Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Вид: Съдебна ветеринарномедицинска
експертиза
Делчо Петров Дойков – Харманли, ветери
нарен техник.
8.2. Вид: Съдебна агротехническа експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, екс
перт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Стефан Любенов Вангелов – Хасково, специал
ност „Икономика и организация на промишленото
производство“ – съдебно-стокови експертизи,
агроном, оценител на земеделски земи, трайни
насаждения и земеделска продукция.
Васил Петров Петров – Харманли, агрономполевъд.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Татяна Христова Форева – Хасково, специ
алност „Керамика“, допълнителна квалифика
ция – художник в областта на скулптура, графика,
живопис, приложно изкуство, иконография, стари
предмети с художествена стойност.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Кети Вълкова Райчева – Хасково, съдебно-сче
товодни и икономически експертизи, оценителна
експертиза на ДМА (движими вещи).
Иван Григоров Петрунов – Хасково, магистър
по счетоводство и контрол, професионална ква
лификация „Съдебно-счетоводен експерт“ – ли
цензиран оценител на недвижими имоти, серти
фициран оценител на търговски предприятия и
вземания от КНОБ.
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, ико
номист-счетоводител, специалист банки и банково
дело, експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, експерт-оценител
на земеделски земи и трайните насаждения,
експерт-оценител на недвижими имоти и стро
ителството, съдебно-стокови експертизи, съдеб
но-финансови експертизи, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Стефани я Добрева Иванова – Харман ли,
икономист, оценка на държавни предприятия.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ико
номически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Иванка Борисова Христова – Хасково, лицен
зиран оценител на недвижими имоти.
Шинко Георгиев Забунов – Хасково, иконо
мист-счетоводител, експерт по съдебно-счето
водни и финансово-ценови експертизи, експерт
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по цени и ценообразуване (оценки на движими
и недвижими ДМА, включително земи, терени
и сгради) – оценител на недвижими имоти, зе
меделски земи и трайни насаждения.
Нено Тодоров Ненов – Харманли, оценка на
стоково-материални ценности и финансово-ико
номически анализи.
Петър Ангелов Венков – Хасково, машинен
инженер, оценител на държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов – Хасково,
машинен инженер-електромеханик – минна елек
тромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Недялко Атанасов Апостолов – Хасково, спе
циалист „Автомобилен транспорт, трактори и
коли“, инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров – Харманли, дви
гатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Никола Тодев Делчев – Хасково, инженер-геодезист, проектант, експерт-оценител на недвижи
ми имоти и сгради – паметници на културата на
земеделски земи.
Лидия Пенчева Господинова – Хасково, строи
телен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова – Хасково,
строителен инженер и оценител на недвижими
имоти.
Татяна Милкова Мирчева – Хасково, стро
ителен инженер по транспортно строителство,
оценител недвижими имоти, земеделски земи и
трайни насаждения.
Донка Иванова Янчева – Хасково, инженер
по геодези я, картографи я и фотограметри я,
оценител на недвижими имоти, правоспособно
лице по кадастъра.
Екатерина Александрова Стоева – Хасково,
инженер – промишлено и гражданско строител
ство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Димчо Стефанов Трендафилов – Харманли,
геодезист, строително-технически и оценъчни
експертизи.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, маши
нен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Марияна Христова Иванова – Димитровград,
оценител на недвижими имоти, машини и съо
ръжения.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител
машини и съоръжения, съдебна автотехническа
експертиза.
Грозю Иванов Митев – Хасково, автоекспер
тизи и оценки, оценка стойността на автомобили
и оценка щети на автомобили.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Дими
тровград, инженерно-технически експертизи,
други съдебни експертизи, оценител на машини
и съоръжения (без леки коли), оценител на не
движими имоти (без паметници на културата),
оценител на земеделски земи (без гори).
Инж. Светла Димитрова Стоилова – Хасково,
строителен инженер, оценител на недвижими
имоти, извършва оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти и/или упражнява
строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова – Хасково, иконо
мист – организатор в строителството, строителен
инженер на транспортно строителство, оценка на
недвижими имоти.

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

Златка Василева Игнатова – Хасково, инженер
по електроника и автоматика, оценка на маши
ни и съоръжения, експерт-оценител на машини,
сгради, съоръжения и оборотни средства.
Ин ж. Дими т ринка Вла дими рова Ник ли
на – Хасково, оценител на недвижими имоти.
Христо Димитров Щерев – Свиленград, спе
циалност „Технология на машиностроенето и
металите“, квалификация „Дипломиран стопан
ски ръководител“ (мениджър), вид експертизи:
„Съдебна инженерно-техническа експертиза“ и
„Съдебна инженерно-технологична експертиза“.
Нели Христова Енчева – Димитровград, спе
циалност „Машини и апарати за ХВП“, квалифи
кация „Оценител на недвижими имоти“.
Инж. Драгомир Енев Колев – Хасково, ма
гистър-инженер по геодезия, фотограметрия и
картография, оценител на недвижими имоти,
вписан в регистъра на правоспособните лица
по кадастър.
Маринка Василева Кавракирова – Хасково,
оценител на движими вещи, машини и съоръ
жения.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Стефан Любенов Вангелов – Хасково, специал
ност „Икономика и организация на промишленото
производство“ – съдебно-стокови експертизи,
агроном, оценител на земеделски земи, трайни
насаждения и земеделска продукция – оценител
на земи, гори, трайни насаждения, всички видове
селскостопанска продукция, всичко свързано със
селското стопанство.
Татяна Христова Форева – Хасково, специ
алност „Керамика“, допълнителна квалифика
ция – художник в областта на скулптура, графика,
живопис, приложно изкуство, иконография, стари
предмети с художествена стойност – оценка на
произведения на изкуството.
Иван Стойков Иванов – Хасково, инженер по
промишлено и гражданско строителство, оцени
тел на недвижими имоти, машини и съоръжения
(движими вещи), вид експертизи: „Съдебна фи
нансово-икономическа експертиза“.
Петьо Косев Иванов – Димитровград, екс
перт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Валентина Димитрова Димитрова – Харман
ли, златар, външнотърговски сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни, изкупуване на
изделия от благородни метали и скъпоценни
камъни, изработка, преработка и ремонт на бла
городни метали и скъпоценни камъни, продажба
на изделия от благородни метали и скъпоценни
камъни от местно производство и внос.
Руска Динева Тодорода – Димитровград, ико
номист, съдебно-счетоводен експерт, оценител на
цели предприятия.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Мая Иванова Кичева – София, д-р по биохи
мия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация „Биохимия – ензимен
анализ, хроматографски и електрофоретични
техники за разделяне на белтъци, блотинг, иму
нохимични техники за детекция, фосфорилиране“,
молекулярна биология – ДНК и РНК анализ
чрез PCR.
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Николай Гинчев Тюфекчиев – София, специ
алист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов – София, съдебномеди
цинска експертиза за установяване на родителския
произход, съдебномедицинска експертиза за иден
тификация на човек, специалност „Молекулярна
биология“, специализация „Микробиология“.
Владимир Георгиев Матеев – Хасково, инже
нер по горско стопанство, съдебна лесотехническа
експертиза.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ико
номически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, екс
перт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран
патентен специалист, оценител на търговски марки.
Мариана Тодорова Тодорова – Хасково, иконо
мист – организатор в строителството, строителен
инженер на транспортно строителство, оценка на
недвижими имоти.
Станка Николова Василева – Хасково, соци
ално подпомагане и услуги.
Петко Генчев Колев – Хасково, минен техник,
проектант на взривни работи втора степен.
Красимир Петров Цветков – Хасково, охрана
на обществения ред и борба с престъпността,
видеотехнически наблюдения.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния съд – Хасково,
и Административния съд – Хасково, за 2016 г.
І. Съдебни преводачи от английски език на български език и от български език на английски език:
Маргарита Георгиева Миткова – Хасково.
Галина Атанасова Станкова – Хасково.
Нели Стоянова Георгиева – Свиленград.
ІІ. Съдебни преводачи от немски език на български
език и от български език на немски език:
Албена Василева Димитрова – Хасково.
Стефан Крумов Арнаудов – Хасково.
ІІІ. Съдебни преводачи от френски език на български език и от български език на френски език:
Нели Стоянова Георгиева – Свиленград.
ІV. Съдебни преводачи от испански език на български език и от български език на испански език:
Галина Атанасова Станкова – Хасково.
V. Съдебни преводачи от гръцки език на български
език и от български език на гръцки език:
Албена Василева Димитрова – Хасково.
VІ. Съдебни преводачи от турски език на български
език и от български език на турски език:
Шахин Нешат Юсеин – Джебел.
Исман Ахмедова Местанова – Хасково.
Мюмюн Кадир Местан – Хасково.
VІІ. Съдебни преводачи от арабски език на български език и от български език на арабски език:
Таха Абдул-Кадер Хусеин-Абдулла – Хасково.
Абир Закка Мохамад Каяли – Свиленград.
VІІІ. Съдебни преводачи от персийско-дарийски
език на български език и от български език на персийско-дарийски език:
Мохамад Наджиб Хамнауа – Пловдив.
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85а. – Министърът на правосъдието на ос
нование 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 Шуменския окръжен съд за 2016 г.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Симеон Стефанов Бънков, висше образова
ние – магист ър, специалност „Кооперативно
дело“, оценителни експертизи на недвижими
имоти, вещи, автомобили, машини и съоръже
ния, цели предприятия и съдебно-икономически
експертизи.
Диана Кирилова Рангелова, висше образо
вание – магистър, специалност „Икономика“,
оценител на движимо имущество – машини и
съоръжения.
Пенка Жечкова Йорданова, висше образо
вание – магист ър, специа лност „Икономика
на търговията и вътрешен финансов контрол“,
икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна,
съдебна финансово-икономическа и съдебностокови експертизи.
Христо Костадинов Христов, висше образова
ние – магистър, специалност „Счетоводна отчет
ност“, счетоводни услуги на свободна практика,
икономически експертизи.
С у за на С а вева Недева, висше образова
ние – магист ър, специа лност „Икономика и
управление на промишлеността“, оценител на:
търговски предприятия и вземания; права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения; недвижими имоти,
земеделски земи и трайни насаждения; разреше
ние за достъп до КИ.
Емилия Йорданова Апостолова-Константино
ва, висше образование – магистър, специалност
„Организация на производството и управлението в
промишлеността“, съдебно- счетоводни и съдебни
финансово–икономически експертизи.
Румяна Върбева Александрова, висше об
разование – магистър, специалност ОПУС и
квалификация – икономист по строителството,
видове експертизи: съдебно-счетоводна, съдеб
на финансово-икономическа и съдебно-стокова
експертиза.
Дафинка Найденова Илиева, висше образо
вание – магистър, специалност „Икономика на
промишлеността“, видове експертизи: съдебносчетоводна и съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Виолин Веселинов Енчев, висше образова
ние – магист ър, специа лност „Счетоводство
и контрол“, икономист-счетоводител; видове
експертизи: съдебно-счетоводна и съдебна фи
нансово-икономическа експертиза.
Делян Красимиров Димов, висше образо
вание – магистър, специалност „Счетоводство
и контрол“, икономист-счетоводител; съдебносчетоводни, финансово-икономически и стокови
експертизи.
А нгел Пет ров А нгелов, висше образова
ние – магистър, специалност „Счетоводна отчет
ност“, икономист-счетоводител; съдебно-счето
водни експертизи.
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Красимира Костадинова Иванова, висше обра
зование – бакалавър, специалност „Математика и
икономика“, съдебно-счетоводни, съдебни финан
сово-икономически; съдебно-стокови експертизи;
оценителни експертизи.
Петър Димитров Петров, Добрич, висше обра
зование, специалност „Икономика и управление
на търговията“; съдебен експерт по финансови и
икономически експертизи, експерт-оценител на
ДМА и оборотни средства.
Галина Радкова Златева, висше образова
ние – магистър, специалност „Финанси“, иконо
мист-счетоводител.
Нели Йорданова Филева, висше образова
ние – магистър, специалност „Икономика и упра
вление на промишлеността“, съдебно-счетоводни
експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Радка Димитрова Манова, висше образова
ние – магистър, специалност „Счетоводство и
контрол“, икономически експертизи.
Иванка Стоилова Стоянова, висше образова
ние, магистър по специалността „Счетоводство и
контрол“; съдебно-счетоводни експертизи.
Надежда Йорданова Иванова, икономист-сче
товодител – магистър по специалността „Счето
водна отчетност“; съдебно-икономически експер
тизи; лиценз за оценител на цели предприятия.
Венцислав Здравков Илиев, висше образо
вание – магистър, специалност „Икономика и
управление на промишлеността“, експерт по
финансово-икономически проблеми, оценител на
машини и съоръжения, на недвижими имоти, на
търговски предприятия и вземания.
Петя Тодорова Стоянова, висше образование,
специалност „Икономика и управление на индус
трията“, икономически експертизи.
Сашко Иванов Александров, висше образова
ние, дипломиран експерт-счетоводител, съдебносчетоводни, финансово-икономически и стокови
експертизи.
Блага Енчева Ангелова, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, иконо
мист-счетоводител; съдебно-счетоводни, финан
сово-икономически и стокови експертизи.
Петранка Енчева Тодорова, висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, икономистсчетоводител; съдебно-счетоводни експертизи.
Николай Руменов Константинов, висше обра
зование – бакалавър по специалност „Информа
тика“; магистър по специалност „Мениджмънт на
регионалното развитие“, магистър по специалност
„Счетоводство и контрол“; икономически – счето
водни експертизи, технически – информационни
технологии и комуникации, други – оценка на
реализация и изпълнение на проекти, финанси
рани от европейски фондове.
Мая Петрова Йорданова, висше образование,
магистър по специалност „Финансов контрол“,
съдебно-икономически експертизи.
Валентин Тодоров Стоянов, висше образова
ние, специалност „Икономика и управление на
селското стопанство“; съдебна финансово-иконо
мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Петя Иванова Радева, висше образование,
специа лност „Икономика и организаци я на
МТС“, икономист по МТС, съдебно-счетоводни
експертизи.
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Христина Кирилова А лександрова, висше
образование – магистър по специалностите: „Сче
товодство и контрол“, „Агрохимия с фермерство
и агробизнес“ и „Съдебни криминалистически
експертизи“, съдебно-счетоводни, финансовоикономически и стокови експертизи.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Пламен Енев Пеев, висше образование – ма
гистър, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“, автоексперт, оценител на машини и
съоръжения.
Симеон Стефанов Куцаров, висше образова
ние – магистър, специалности: „Счетоводство и
контрол“ и „Органична химия“, инженер-тех
нолог, оценител на недвижими имоти, машини,
съоръжения и цели предприятия.
Инж. Николай Йосифов Стоянов, висше обра
зование – магистър, инженер по горско стопан
ство, оценител на земи и гори от горския фонд.
Румен Цветанов Пейчев, висше образова
ние – магистър, специалност „Корабостроене“,
оценител на машини и съоръжения, автоекс
перт-оценител.
Пет ър Стоянов Даулов, висше образова
ние – магистър, специалност „Електроснабдя
ване и електрообзавеждане“ – електроинженер;
специалист по здравословни и безопасни условия
на труд; видове експертизи: съдебна инженернотехническа и съдебно-енергийна.
Пе т ко Гру дов Шарен ков, висше образо 
вание – магист ър, ин женер-радиоелектронна
техника.
Кънчо Генков Кънчев, висше педагогическо
образование, оценител на машини и съоръжения,
автоексперт.
Евгений Христов Ганчев, висше образова
ние – магистър, специалност „Автоматизация на
производството“, оценител на машини и съоръ
жения, автотехнически експертизи, обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради; на свободна практика.
Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна,
машинен ин женер-конст ру ктор, комплексни
фрактодиагностични – пожаротехнически, авто
технически експертизи, металографически – тра
сологични ескпертизи.
Инж. Милко Борисов Миланов, гр. Нови пазар,
висше образование – магистър, машинен инженер
с педагогическа правоспособност, оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Галя Стойчева Симеонова, висше образова
ние – магистър, специалност „Съобщителна и
осигурителна техника и системи“, експерт по
телекомуникационни съоръжения и системи,
оценител на машини и съоръжения, активи – дви
жимо имущество; недвижими имоти; земеделски
земи и подобренията върху тях; автотехнически
експертизи; обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради.
Стоян Крайчев Крайчев, висше образова
ние – магистър по специалности „Счетоводство
и контрол“ и „Радиоелектроника“, инженер по
радиоелектроника.
Радко Георгиев Каменов, гр. Нови пазар,
средно медицинско образование, специалност
„Медицински фелдшер“, Специализирана школа
за експерт-криминалисти – Москва, експерт- кри
миналист, графологични експертизи.
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Инж. Венелин Николаев Борисов, висше об
разование – магистър по изчислителна техника,
магистър по финанси, магистър по застраховане
и социално дело; автоексперт; съдебна автотехни
ческа експертиза.
Инж. Стефан Станчев Стефанов, висше обра
зование – магистър , специалност „Изчислителна
техника“, инженер по радиоелектроника.
Марчо Георг иев Пет ев, висше образова
ние – магистър, специалност „Радиоелектронна
техника“, автоексперт-оценител.
Валентин Иванов Терзиев, гр. Нови пазар, ви
сше образование, военен инженер по експлоатация
на АТТ и гражданска специалност „Двигатели
с вътрешно горене“ – машинен инженер, вещо
лице – съдебна автотехническа експертиза.
Иван Димитров Радев, висше образование,
магистър по специалност „Корабни енерг. машини
и механизми“ – машинен инженер, автоекспертоценител, автотехнически експертизи – проблеми,
методика, пазарна стойност.
Димитър Славчев Ковчазов, висше обра
зование, специалност „Електроснабдяване и
електрообзавеждане“, електроинженер, съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Ивайло Георгиев Серафимов; висше образова
ние, специалност „Автоматизация на производ
ството“, инженер по електроника и автоматика;
съдебни ин женерно-техническ и; ин женернотехнологични и енергийни експертизи; 8 години
трудов стаж в областта на: енергетиката, елек
тротехниката, отчитане и пласмент на ел.енергия,
безопасност на труда при работа с ел. ток; 7
години трудов стаж в областта на логистиката,
материални запаси, оценка на електроматери
али, транспорт, отчитане и продажба на черни
и цветни метали за скрап, отчитане на вредни и
опасни отпадъци.
Емил Ангелов Атанасов; висше образование,
специалност „Биология и химия“, „Независима
лаборатория за криминалистически изследва
ния“ – Варна, експерт по всички видове кримина
листически експертизи – почеркови (графически),
техническо изследване на документи, трасологи
чески, балистични.
Ценко Маринов Цачев; висше образование,
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавежда
не“, електроинженер; „Независима лаборатория
за криминалистически изследвания“ – Варна;
експерт по всички видове криминалистически
експертизи – почеркови (графически), техниче
ско изследване на документи, трасологически,
балистични.
Красен Николов Николов, висше образование,
специалност „Полевъдство“, инженер-агроном;
съдебни инженерно-технически експертизи, съ
дебна автотехническа експертиза; оценител на
недвижими имоти; машини и съоръжения.
Пламен Йорданов Димитров, висше образо
вание, инженер, специалност „Противопожарна
техника и безопасност“; съдебни пожаротехни
чески експертизи.
Мариела Марчева Димова, висше образова
ние, специалност „Технология на хранителните
прод у к ти и напитк и“, ин женер-тех нолог по
хранително-вкусова промишленост, специалист
в областта на мениджмънта и безопасността на
храните, технически експерт към БСА.
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Иван Милчев Попжелев, висше образование,
специалност „Химични технологии“; съдебна
компютърно-техническа експертиза, компютър
на криминалистика, основи на сигурността на
информационните технологии.
Николай Стефчев Ризов, висше военно обра
зование, специалност „ЗТЧ“, съдебни кримина
листически експертизи.
Инж. Ангел Стоянов Ангелов, магистър по
специалност „Компютърни системи и технологии“;
видове експертизи: съдебна инженерно-техническа
и съдебна компютърно-техническа.
Саша Тодорова Атанасова, машинен инже
нер – специалност „Трактори и кари“, магистър
по управление; видове експертизи: съдебна ин
женерно-техническа, съдебна автотехническа и
съдебна инженерно-технологична и други съдебни
експертизи (свързани с недвижими имоти).
Клас „Съдебни строително-технически експертизи“
Инж. Маргарита Янкова Йорданова, висше
образование – магист ър, специа лност „Про
мишлено и гра ж данско ст роителство – кон
струкции“ – строителен инженер, оценител на
недвижими имоти.
Сотир Иванов Сотиров, висше образова
ние – магистър, строителен инженер, специ
алност „Промишлено и гражданско строител
ство“, оценител на недвижими имоти и цели
предприятия.
Инж. Станислав Георгиев Момов, висше об
разование – магистър, специалност „Транспортно
строителство“, строителен инженер, видове екс
пертизи: съдебна инженерно-техническа експер
тиза, съдебна строително-техническа експертиза,
оценителни експертизи на недвижими имоти.
Пет ър Павлов Пекарек, висше образова
ние – магистър, специалност „Геодезия, картог
рафия и фотограметрия“, геодезист, дейности по
кадастъра.
Росен Иванов Христов, висше образование ма
гистър – специалност „Геодезия, фотограметрия
и картография“, инженер-геодезист, дейности по
кадастъра.
Веселин Колев Григоров, висше образова
ние – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство“, строителен инженер,
оценител на земеделски земи, подобренията и
трайните насаждения върху тях.
Жул и я н Д и мов Желев, висше образова
ние – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство“, строителен инженер.
Кремена Маринова Вичева-Желева, висше
образование, специалност „Геодезия и картогра
фия“, инженер-геодезист, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, дейности по кадастъра.
Виолина Любомирова Гичева, висше образо
вание, специалност „Геодезия“, инженер-геоде
зист, оценител на земеделски земи, дейности по
кадастъра.
Лил яна Димит рова Янкова-Гайдарж иева,
висше образование – магист ър, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – кон
струкции“, втора специалност „Счетоводство и
контрол“, строителен инженер – промишлено и
гражданско строителство и оценител на недви
жими имоти.
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Анна Цветанова Миланова, висше образова
ние – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство – технология“, стро
ителен инженер – промишлено и гражданско
строителство, оценител на недвижими имоти.
Валентина Михайлова Терзиева, висше обра
зование – магистър, специалност „Транспортно и
пътно строителство“, главен специалист – пътно
строителство, експерт по пътно строителство и
оценител на недвижими имоти.
Николай Веселинов Терзиев, висше обра
зование, строителен инженер по транспортно
строителство.
Инж. Илия Христов Илиев, общ трудов стаж
34 години в областта на геодезията, кадастъра и
регулацията; магистър инженер по специалност
„Геодезия, картография и земеустройство“; член
на КИИП, експерт-оценител на недвижими имо
ти и земеделски земи; независим експерт към
МРРБ – ОПРР.
Пенка Василева Гърбева, висше образова
ние – магистър, строителен инженер – специ
алност „Промишлено и гражданско строител
ство – конструкции“.
Иванка Радкова Борисова, висше образова
ние – бакалавър, специалност „Строителство на
сгради и съоръжения“, строителен инженер.
Стефанка Илиева Димитрова, гр. Смядово,
средно спец. образование, специалност „Водно
строителство“, среден техник.
Снежина Михайлова Несторова, висше об
разование – строителен инженер, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – тех
нология“.
Диана Михайлова Касчиева, строителен инже
нер по водоснабдяване и канализация; магистър
по специалност „Архитектура“; видове експер
тизи: съдебни инженерно-технически и съдебни
строително-технически експертизи.
Валентин Атанасов Братоев, висше образо
вание – машинен инженер, специалност „Про
мишлена топлотехника“; видове експертизи:
съдебна инженерно-техническа – отоплителни,
вентилационни, климатични, котелни, термо
помпени, соларни и газови системи, съдебна
строително-техническа, съдебно-енергийна – топ
лопотребление и газопотребление в сградите,
дялово разпределение на топлинната енергия
(топлинно счетоводство), оценителни и други
съдебни експертизи.
Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Златко Атанасов Златев, висше образова
ние, специалност „Патологоанатомия“.
Д-р Владимир Петков Владов, висше образо
вание, специалности: 1. „Патологоанатомия“, 2.
„Съдебна медицина“.
Д-р Галин Стефанов Вачков, висше образова
ние, специалност „Съдебна медицина“.
Д-р Недко Пламенов Тодоров, висше образо
вание; специалност „Хирургия“.
Д-р Огнян Илиев Обретенов, висше образо
вание; специалности: 1. „Хирургия“, 2. „Детска
хирургия“.
Д-р Бисерка Колева Илиева, висше образова
ние, специалност „Очни болести“.
Д-р Снежана Пенчева Начева, висше образо
вание, специалност „Очни болести“.
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Д-р Маргарита Коева Мартинова, висше об
разование, специалност „Очни болести“.
Д-р Парашкева Ракова Вичева, висше образо
вание, специалност „Детски болести“.
Д-р Галин Колев Чобанов, висше образование,
специалност „Детски болести“.
Д-р Севдалина Стойкова Делчева, висше об
разование, специалности: 1. „Детски болести“,
2. „Неонатология“.
Д-р Събина Баева Граматикова, висше обра
зование, специалности: 1. „Детски болести“, 2.
„Неонатология“.
Д-р Ивайло Кирилов Петров, висше образо
вание, специалност „Нервни болести“.
Д-р Сава Иванов Савов, висше образование,
специалност „Нервни болести“.
Д-р Петко Стоянов Загорчев, висше обра
зование, специалности: 1. „Анестезиология и
реанимация“, 2. „Токсикология“, 3. „Клинична
токсикология“.
Д-р Румяна Бонева Димитрова, висше обра
зование, специалност „Анестезиология и реани
мация“.
Д-р Димитър Бонев Димитров, висше образова
ние, специалност „Анестезиология и реанимация“.
Д-р Пламен Петров Николов, висше образова
ние, специалност „Анестезиология и реанимация“.
Д-р Юлия Димитрова Илиева, висше образова
ние, специалност „Физиотерапия, рехабилитация
и курортология“.
Д-р Красимир Живков Бозов,висше образо
вание, специалност „УНГ“.
Д-р Росица Илиева Страшимирова, висше
образование, специалност „УНГ“.
Д-р Ивелин Юриев Христов, висше образова
ние, специалност „УНГ“.
Жулиета Иванова Витанова-Узунова, висше
образование, специалност „Медицинска радио
логия“.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, София, висше
обра зова н ие, спец иа л нос т „Молек ул я рна и
функционална биология“, биохимик – клиничен
химик, специалист в областта „ДНК анализ и
идентификация“, съдебно-медицински експер
тизи за установяване на родителски произход и
идентификация на човек.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, висше
образование, специалност „Биохимия и микроби
ология“, специалист в областта на ДНК анализи,
съдебномедицински експертизи за установяване на
родителски произход и идентификация на човек.
Борис Петров Шахов, София, висше образо
вание – магистър по специалност „Молекулярна
биология“; експерт в областта на ДНК анализа,
съдебномедицински експертизи за установяване
на родителски произход и за идентификация на
човека.
Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Д-р Соня Величкова Николова, висше образо
вание по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър; видове експертизи: съдебно-психи
атрична, съдебна психолого-психиатрична и
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образо
вание по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър; видове експертизи: съдебно-психи

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

атрична, съдебна психолого-психиатрична и
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Свилен Радославов Станчев, висше обра
зование по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър; видове експертизи: съдебно-психи
атрична, съдебна психолого-психиатрична и
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Милчо Иванов Ванчиков, висше образо
вание по медицина, специалност „Психиатрия“;
психиатър; видове експертизи: съдебно-психи
атрична, съдебна психолого-психиатрична и
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, висше образо
вание по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър; видове експертизи: съдебно-психи
атрична, съдебна психолого-психиатрична и
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Нели Николова Тодорова, висше обра
зование по медицина, специалност „Психиа
трия“ – психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична
и съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Светлана Евтимова Симеонова, висше
образование по медицина, специалност „Психи
атрия“ – психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична
и съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Изабела Владкова Коларова, висше обра
зование по медицина, специалност „Психиа
трия“ – психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична
и съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Наташа Иванова Станева, висше образование
по философия, специалност „Медицинска психо
логия и педагогическа рехабилитация“, клиничен
психолог.
Емилия Емилова Димитрова, висше образо
вание – магистър, специалност „Психология“,
видове експертизи: съдебно-психологична, съдебна
психолого-психиатрична и съдебна експертиза
на психичното състояние по писмени данни;
клиничен психолог.
Емилия Жечева Бежанова, висше образование,
специалност „Психология“, видове експертизи:
съдебна психолого-психиатрична експертиза и
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни; клиничен психолог.
Александър Милчев Цолчовски – висше обра
зование – магистър, специалност „Психология“,
видове експертизи: съдебно-психологична и съ
дебна психолого-психиатрична експертиза.
Катя Красимирова Крумова, висше образо
вание – магистър, специалност „Психология.
Социална психология“, 16-годишен опит като
детски психолог; видове експертизи: съдебнопсихологична и съдебна психолого-психиатрична
експертиза;
Силвия Йорданова Шопова; висше образо
вание – магистър, специалност „Психология.
Социална психология“; съдебно-психологична
експертиза.
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Ася Стоянова Домусчиева-Борисова, висше
образование – магистър, специалност „Психоло
гия и философия“.
Иванка Иванова Петрова, висше образова
ние – магистър, специалност „Психология“ – пси
холог на свободна практика.
Маргарита Станкова Браилска, висше обра
зование – магистър, специалност „Психология“,
психолог.
Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Магдалена Колева Йорданова, висше обра
зование – магистър, специалност „Растителна
защита“, агроном по растителна защита.
Калчо Йорданов Калев, висше образование,
специалност „Зоотехника“, зооинженер, оцени
тел на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
Д-р Йорданка Илиева Йорданова, висше обра
зование, специалност „Животновъдство“, доктор
по научна специалност „Говедовъдство и биво
ловъдство“, оценител на стопанско имущество.
Красен Николов Николов, висше образование,
специалност „Полевъдство“, инженер-агроном;
съдебно-биологични, ботанически, ентомологич
ни и агротехнически експертизи, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения.
Клас „Други съдебни експертизи“
Иванка Славчева Пакиданска, висше образова
ние – магистър, специалност „Текстилна техника“,
експерт по интелектуална собственост, оценител
на нематериални активи, оценител на дизайн и
художествени произведения.
Николай Руменов Константинов , бакалавър
по специалност „Информатика“; магистър по
специалност „Мениджмънт на регионалното
развитие“, магистър по спец. „Счетоводство и
контрол“; икономически – счетоводни експер
тизи, технически – информационни технологии
и комуникации, други – оценка на реализация
и изпълнение на проекти, финансирани от евро
пейски фондове.
993
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район
на Административния съд – Шумен, за 2016 г.
I. Икономически
Емилия Йорданова Апостолова-Константино
ва, висше образование – магистър, специалност
„Организация на производството и управлението
в промишлеността“.
Румяна Върбева Александрова, висше обра
зование – магистър, специалност – икономист
по строителството.
Дафинка Найденова Илиева, висше образо
вание – магистър, специалност „Икономика на
промишлеността“.
Виолин Веселинов Енчев, висше образова
ние – магистър, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Симеон Стефанов Бънков, висше образова
ние – магист ър, специалност „Кооперативно
дело“.
Пенка Жечкова Йорданова, висше образо
вание – магистър, специалност „Икономика на
търговията и вътрешен финансов контрол“.
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Диана Кирилова Рангелова, висше образова
ние – магистър, специалност „Икономика“.
Нели Йорданова Филева, висше образова
ние – магист ър, специа лност „Икономика и
управление на промишлеността“.
Валентина Николова Петрова, висше об
разование, специалност „Контрол и анализ на
фирмената дейност“.
Георг и Дон чев Пет ров, висше образова
ние – „Счетоводство и контрол“.
Дарина Михайлова Генчева, висше образо
вание – бакалавър, специалност „Икономика“.
Николай Руменов Константинов, висше обра
зование по специалност „Счетоводство и контрол“
и по специалност „Информатика“.
Миглена Георгиева Маринова, висше образо
вание – счетоводство.
II. Технически
Пламен Енев Пеев, висше образование – ма
гистър, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“.
Симеон Стефанов Куцаров, висше образование
по специалност „Органична химия“, квалифика
ция инженер-технолог и висше образование – ма
гистър по икономика, специалност „Счетоводство
и контрол“.
Петко Грудов Шаренков, висше образова
ние – магистър, инженер по радиоелектронна
техника.
Евгений Христов Ганчев, висше образова
ние – магистър, специалност „Автоматизация на
производството“.
Ин ж. Николай Йосифов Стоянов, висше
образование – магист ър, ин женер по горско
стопанство.
Галя Стойчева Симеонова, висше – магистър,
специалност „Съобщителна и осигурителна тех
ника и системи“.
Инж. Венелин Николаев Борисов, висше об
разование – магистър по изчислителна техника,
магистър по финанси, магистър по застраховане
и социално дело.
Инж. Красен Георгиев Трифонов, висше обра
зование – магистър, специалност „Технология на
металорежещи и металообработващи машини“.
Стоян Крайчев Крайчев, висше образова
ние – магистър по специалностите „Счетоводство
и контрол“ и „Радиоелектроника“.
ІІІ. Строителство, архитектура и геодезия
Инж. Станислав Георгиев Момов, висше об
разование – магистър, специалност „Транспортно
строителство“.
Арх. Димо Иванов Марков, висше образо
вание – магистър, специалност „Архитектура“.
Жул и я н Д и мов Желев, висше образова
ние – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство“.
Атанас Рачев Орманов, специалност строите
лен техник – геодезист.
Кремена Маринова Вичева-Желева, висше об
разование, специалност „Геодезия и картография“.
Анна Цветанова Миланова, висше образова
ние – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство – технология“.
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IV. Медицински
Д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образо
вание по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Емилия Емилова Димитрова, висше обра
зование – магистър, специалност „Психология“.
Д-р Мария Благоева Хринчева, висше образо
вание по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Нели Николова Тодорова, висше образо
вание по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Свилен Радославов Станчев, висше обра
зование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Юджел Хаккъ Баки, висше образование
по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, висше образо
вание по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Румен Георгиев Францов, висше образо
вание по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Соня Величкова Николова, висше образо
вание по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Румяна Георгиева Попова, висше образо
вание по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Милчо Иванов Ванчиков, висше образо
вание по медицина, специалност „Психиатрия.
Д-р Светлана Евтимова Симеонова, висше
образование по медицина, специалност „Пси
хиатрия“.
Д-р Жулиета Иванова Витанова-Узу нова,
висше образование по медицина, специалност
„Медицинска радиология“.
V. Разни
Петя Русева Янева, висше образование, специ
алност „Агроинженерство и полевъдство“.
Борислав Димитров Янев, висше образование,
специалност „Агроинженерство и полевъдство“.
Христина Кръстева Стоянова, висше образо
вание, специалност „История“.
Светлана Венелинова Кавръкова, висше обра
зование, специалност „Балканистика“.
Д-р Стефан Иванов Стефанов, висше образо
вание, специалност – ветеринарен лекар.
Допълнение към утвърдения списък на вещите
лица за съдебния район на Административния
съд – Шумен
Технически
Мурадик Мушех Мурадян, висше образова
ние – магистър, специалност „Технология на
машини и метали“ и магистър по специалност
„НОПТУП“.
Румен Цветанов Пейчев, висше образова
ние – магистър, специалност „Корабостроене“.
Инж. Маргарита Янкова Йорданова, висше
образование – магистър, специалност „Промиш
лено и гражданско строителство – конструкции“.
Инж. Стефан Станчев Стефанов, висше обра
зование – магистър, специалност „Изчислителна
техника“.
Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, машинен
инженер-конструктор, комплексни фрактодиаг
ностични – пожаротехнически, автотехнически
експертизи, металографически – трасологични
ескпертизи.
Строителство, архитектура и геодезия
Пет ър Павлов Пекарек, висше образова
ние – магистър, специалност „Геодезия, карто
графия и фотограметрия“.
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Росен Иванов Христов, висше образование
магистър – специалност „Геодезия, фотограмет
рия и картография“.
Лил яна Димит рова Янкова-Гай дарж иева,
висше образование – магист ър, специа лност
„Промишлено и гражданско строителство – кон
струкции“.
Валентина Михайлова Терзиева, висше обра
зование – магистър, специалност „Транспортно
и пътно строителство“.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, висше образо
вание – специалност „Промишлено и гражданско
строителство“.
Веселин Колев Григоров, висше образова
ние – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство“.
Медицински
Д-р Веселин Койнов Койнов, висше – орто
педия и травмотология.
Допълнение към утвърдения списък на вещите лица за съдебния район на Административния съд – Шумен
Технически
С у за на С а вева Недева, висше образова
ние – магист ър, специа лност „Икономика и
управление на промишлеността“, оценител на
търговски предприятия и вземания, права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения, недвижими имоти,
земеделски земи и трайни насаждения, разреше
ние за достъп до класифицирана информация.
Венцислав Здравков Илиев, висше образо
вание – магистър, специалност „Икономика и
управление на промишлеността“.
Медицински
Д-р Парашкева Райкова Вичева, висше обра
зование – детски болести.
Допълнение към утвърдения списък на вещите
лица за съдебния район на Административния
съд – Шумен
Строителство, архитектура и геодезия
Арх. Румен Борисов Чифликчиев, средно техни
ческо образование „Строителство и архитектура“.
Допълнение към утвърдения списък на вещите
лица за съдебния район на Административния
съд – Шумен
Икономически
Сашко Иванов Александров, висше образо
вание, специалност „Икономика и управление
на строителството“, диплом от ИДЕС, София.
Димитър Запрянов Паунов, висше образование,
специалност „ОПУП“.
Петър Стоянов Даулов, висше образование,
специалност – електроинженер, удостоверение за
курс по мениджмънт от Бургаския технологичен
университет, специалист по електроснабдяване
и електроенергия.
Допълнение към утвърдения списък на вещите
лица за съдебния район на Административния
съд – Шумен
Технически
Ангел Стоянов Ангелов, висше образование,
специалност магистър-инженер „Компютърни
системи и технологии“.
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Допълнение към утвърдения списък на вещите
лица за съдебния район на Административния
съд – Шумен
Технически
Снежина Михайлова Несторова, висше обра
зование – „Промишлено и гражданско строител
ство – технология“.
Стефан Пеев Стефанов, висше образова
ние – „Топлоенергетика“.
Мариела Марчева Димова, висше образова
ние – „Технология на растителни, хранителни и
вкусови продукти“.
Пламен Йорданов Димитров, висше образова
ние – „Противопожарна техника и безопасност“.
Икономически
Дияна Симеонова Стефанова, висше образо
вание – „Икономика на индустрията“, „Публична
администрация“, „Право“.
Допълнение към утвърдения списък на вещите
лица за съдебния район на Административния
съд – Шумен
Инж. Илия Христов Илиев, висше образова
ние, професионална квалификация – инженер по
геодезия, фотограметрия и картография.
Технически
Инж. Валентин Атанасов Братоев, висше
образование – машинен инженер, специалност
„Промишлена топлотехника“.
994
1. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството обявява, че на основание § 55
от преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 101 от 2015 г.), § 52, ал. 5 и 6 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 98 от 2014 г.), чл. 148, ал. 3, т. 2, букви
„б“ и „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2, т. 2, букви „б“
и „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ
и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата е издал
Разрешение за строеж № РС-3 от 1.02.2016 г. за
обект: Път II-18 Софийски околовръстен път в
участъка от км 0+780 до км 6+300, подобекти:
Директно трасе от км 1+700 до км 1+975 и
Директно трасе от км 2+213 до км 2+425, при
условията на чл. 60 АПК. Предварителното из
пълнение на разрешението за строеж може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересува
ните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
983
2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основа
ние чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4,
чл. 145, ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“ във връзка
с чл. 143 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от
Закона за пътищата е издадено Разрешение за
строеж № РС-4 от 4.02.2016 г. за обект: Път
III-5004 – Обход на гр. Габрово от км 0+000 до
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км 20+124,50 и етапна връзка от км 0+000 до
км 3+130 – трети етап от км 10+940,74 до км
20+124,50 и етапна връзка от км 0+000 до км
3+130 – участъци от 10+940,74 до км 11+475,
както и пътни връзки от пътен възел „Чехлевци“,
от км 13+670 до км 13+750, от км 15+680 до
км 15+780, от км 16+460 до км 17+020 и от км
17+600 до км 17+800, при условията на чл. 60
АПК. Предварителното изпълнение на разре
шението за строеж може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
ч л. 149, а л. 4 ЗУ Т разрешениет о за ст роеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
984
4 0 . – В о е н н а т а а к а д е м и я „ Г. С. Ра ко вски“ – София, обявява конкурси за заемане на
академична длъжност главен асистент в област
на висше образование 9. Сигурност и отбрана: за
военнослужещ в професионално направление 9.2.
Военно дело, научна специалност „Организация
и управление на въоръжените сили“, по учебни
дисциплини „Оперативно изкуство“, „Използване
на маневрените формирования от Сухопътните
войски в операциите“, „Методика на оперативната
и тактическата подготовка“, „Методика на бой
ната подготовка на маневрените формирования
от Сухопътните войски“, „Сухопътни операции“,
„Изследване на сухопътните операции“ – един; за
цивилен служител в професионално направление
9.1. Национална сигурност, научна специалност
„Военнополитически проблеми на сигурността“,
по учебни дисциплини „Глобална сигурност и
геополитика“, „Регионална сигурност“ и „Страте
гии за сигурност в теорията на международните
отношения“– един, всички със срок 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вест
ник“. За дата на подаване на документите от
кандидатите се счита датата на завеждането
им в регистратурата на Военна академия „Г.
С. Раковски“. Изискванията към кандидатите
и необходимите документи са публикувани на
сайта на академията. Документи и справки – в
София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел.:
92-26-512, 92-26-576.
969
64. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за следните
академични длъжности: доцент по професионал
но направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“; главни
асистенти по: професионално направление 5.11.
Биотехнологии, нау чна специалност 02.11.11
Технологи я на биологично активните веще
ства – един; в област на висшето образование 5.
Технически науки, научна специалност 02.10.09
Процеси и апарати в химичната и биохимичната
технология – един, и трите със срок 2 месеца
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от обнародването в „Държавен вестник“. Доку
менти – в ректората, Бургас, к/с Славейков, бул.
Проф. Я. Якимов 1, стая 214, тел. 056/715 725.
909
31. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обя
вява конкурси за: академичната длъжност про
фесор, висше училище за цивилен служител в
катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“
на факултет „Навигационен“ в област на висше
образование 5. Технически науки по професио
нално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация, научна специалност 02.14.14 Експло
атация на водния транспорт, морските и речни
пристанища, учебна дисциплина „Организация
и управление на търговския флот“ – едно място;
доцент, висше училище за цивилен служител в
катедра „Електроника“ на факултет „Навига
ционен“ в област на висше образование 5. Тех
нически науки по професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебна
дисциплина „Хидролокация“ – едно място, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището,
тел.: 552-230, 552-243, 632-015, вътр. 16704, и на
сайта на училището: www.naval.-acad.bg.
910
57. – Институтът за икономически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за
главен асистент по професионално направле
ние 3.8. Икономика за специалност „Световно
стопанство и МИО“ за секция „Международна
икономика“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и информа
ция – в института, София, ул. Аксаков 3.
939
212. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност „Математиче
ско моделиране и приложение на математиката“
за нуждите на научно структурно звено „Мате
матическо моделиране и числени симулации в
механиката“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
Института по механика, София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 4, тел. 2 979 64 23, факс 2 870 74 98.
946
51. – Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент по професионално
направление 4.1. Физически науки, научна спе
циалност „Астрофизика и звездна астрономия“
за нуждите на отдел „Галактики и космология“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ИА с НАО, 1784 София,
бул. Цариградско шосе 72, тел. 02 9741910.
949
55. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН – София,
обявява конкурси за заемане на академичните
длъжности: доцент в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.13. Общо инженерство, научна специалност
02.19.07 Защита на населението и народното
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стопанство в критични ситуации (технологии
и средства за сигурност и защита на критична
инфраструктура при кризи) – един, за нуждите
на Научна секция 5 Технологии и системи за за
щита към института; главни асистенти в област
на висше образование 5. Технически науки: в
професионално направление 5.13. Общо инже
нерство, научна специалност 02.19.07 Защита на
населението и народното стопанство в критични
ситуации (технологии и средства за сигурност
и защита на критична инфраст ру кт у ра при
кризи) – двама, за нуждите на Научна секция 5
Технологии и системи за защита към института;
в професионално направление 5.6. Материали и
материалознание, научна специалност 02.01.02
Материалознание и технология на машиностро
ителните материали – един, за нуждите на На
учна секция 5 Технологии и системи за защита
към института; в професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, научна
специалност 02.03.01 Теория на кораба – един,
за нуждите на Център по хидро- и аеродинами
ка – Варна, към института, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, София, бул. Шипченски
проход 67, отдел „Организация и управление на
човешките ресурси“, тел. 02/4626228.
968
8. – Община гр. Главиница, област Силист
ра, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен проект ПУП – парцеларен план за
техническата инфраструктура за обект: „Трасе
на подземен кабел СрН 20 kV от ЖР стълб № 13
на отклонение за ТПЗ „Зафирово“ от ВЕЛ „За
фирово“ от П/С110/20 kV „Тутракан“ до БКТП
в ПИ № 015150 по КВС на с. Зафирово, община
Главиница. Проектното трасе на кабела преми
нава през имотите: ПИ № 001058 – пасище, и
ПИ № 001061 – селскостопански път, общинска
собственост. Общата дължина на трасето е 91,60
м. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 9
в сградата на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация, гр. Главиница.
959
93. – Община гр. Главиница, област Силист
ра, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен проект ПУП – парцеларен план за
техническата инфраструктура за обект: „Подзем
на оптична мрежа за електронни съобщения за
нуждите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД, на
територията на община Главиница“. Проектното
трасе на кабела преминава през имотите с № 011021,
012031, 023022, 024008 и 099004 в землището на с.
Стефан Караджа, 006023, 006024, 006034 и 007002
в землището на с. Осен, поземлени имоти с иден
тификатори 15031.9.101 и 15031.23.101 в землището
на гр. Главиница, 030102, 030105, 030106 и 030108
в землището на с. Калугерене, 008005 и 010094 в
землището на с. Сокол и 040036 в землището на
с. Суходол, община Главиница, област Силистра.
Общата дължина на трасетата е 22 464 м. Имотите,
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през които преминават трасетата, са пътища и
мери – общинска собственост. Проектът е изложен
за разглеждане в стая № 9 в сградата на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
930
8. – Община Драгоман на основание чл. 128,
ал. 1, 2 и 12 ЗУТ съобщава, че е изработен подро
бен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП) за „Външно електрозахранване на базова
станция на „Мобилтел“ – ЕАД, SFO0119 – „Три
уши“, на територията на общините Драгоман
и Сливница. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ на обявлението заинтересованите
лица могат да направят възражения, препоръки
и искания по проекта.
960
4. – Община Елин Пелин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за газопровод (поли
етиленови тръби ∅≤300) за захранване на ПИ
№ 114069 в землището на с. Нови хан, община
Елин Пелин, Софийска област. Съгласно пред
ставените обяснителна записка и графична част
трасето на газопровода преминава през имоти
№ 000328, 000586, 000585, 000580, 000499 и 000509
по КВС на землището на с. Нови хан. Проектът
и съпътстващата го документация се намират в
отдел „УТ и КС“ на община Елин Пелин, ет. 1,
стая № 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в ед
номесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да се запоз
наят с материалите по преписката и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП – ПП до кмета на общината.
929
28. – Община гр. Перущица, област Пловдив,
съобщава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е
представен за разглеждане и приемане проект за
обект: „Подробен устройствен план – парцеларен
план за елементите на техническата инфра
структура извън границите на урбанизираните
територии за осигуряване на транспортен дос
тъп и обслужване на УПИ № 815, паметник на
културата – „Червената църква“, и ПИ № 210387,
м. Извора, землище на гр. Перущица, община
Перущица. Проектът е изложен в сградата на
Община Перущица, ет. 3, стая № 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по представения проект
пред общинската администрация – гр. Перущица.
975
5. – Община гр. Севлиево, област Габрово, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е израбо
тен подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на подземно електрозахранване 20 kV за
ПИ 65927.24.75 по кадастралната карта на гр. Севли
ево, местност Балабанца, с дължина 911 м. Кабелът
преминава през ПИ 65927.30.84 – местен път, ПИ
65927.30.85 – полски път, ПИ 65927.30.90 – местен
път, ПИ 65927.30.89 – за друг вид застрояване, ПИ
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65927.30.30 – пасище, ПИ 65927.30.91 – река, ПИ
65927.31.3 – храсти, ПИ 65927.31.7 – полски път,
ПИ 65927.31.1 – нива, ПИ 65927.500.101 – път от ре
публиканската пътна мрежа, ПИ 65927.13.40 – пол
ск и път, ПИ 65927.24.71 – за ск ладова база,
ПИ 65927.24.77 – полск и път, и достига ПИ
65927.24.75 – нива за строителство, собственост
на „Хамбергер България“ – ЕООД. Сервитутът
на електропровода е по 2 м от двете страни на
оста на трасето. Линиите на трасето са съгласно
графичната част на проекта. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
961
6. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен подробен устройствен план – пар
целарен план за трасе на напорен канализаци
онен колектор за битови отпадни води за ПИ
65927.24.70 и ПИ 65927.24.75 по кадастралната
карта на гр. Севлиево, местност Балабанца, с
дължина 797 м. Каналът започва от същест
вуваща шахта в ПИ 65927.24.70 – собственост
на „Хамбергер България“ – ЕООД, преминава
през ПИ 65927.24.75 – собственост на „Хамбергер
България“ – ЕООД, през ПИ 65927.24.43 – полски
път, и ПИ 65927.504.1 – за друг вид застрояване,
и достига до регулацията на кв. Балабанца, гр.
Севлиево. Сервитутът на канала е по 1 м от двете
страни на оста на трасето. Линиите на трасето
са съгласно графичната част на проекта. На ос
нование чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
962
2. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за из
граждане на газопровод от АГРС в ПИ 67338.103.5
до ПИ 67338.91.6, отреден „За спомагателни дей
ности към фотоволтаичен парк“, м-ст Сливенски
път, землище гр. Сливен. Трасето преминава през
следните земеделски имоти: 67338.93.2, 67338.93.3,
67338.105.2, 67338.106.1, 67338.106.17, 67338.107.1
и 67338.250.1 в същото землище. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
963

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, ХХІІ със
тав, на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава,
че е образувано адм. дело № 2153/2015 г. по ос
порване на Решение № 2106-14 от 30.03.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 4 и чл. 16,
ал. 1 – 5, чл. 22, чл. 103, ал. 4 ЗУТ, писмо с вх.
№ ИИБ 13003508ВН от 4.12.2013 г. на РИОСВ,
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решение по т. 7 на протокол № 36/2014 г. на
ЕСУТ – Община Варна, и по предложение на
кмета на община Варна с изх. № РД-15007675ВН
от 24.03.2015 г. ПУП – ПРЗ на жилищен ком
плекс Чайка (19 и 20 м. р.), Варна, и план-схеми
(Ел, ВиК) по чл. 108, ал. 2 ЗУТ, като променя
отреждането за УПИ ІІ-245 „за озеленяване“ в
частта на УПИ ІІ-136, УПИ VІ-135 и улица с
о.т. 238 – о.т. 226, улица с о.т. 226 до о.т. 229, улица
с о.т. 229 до о.т. 232 по оспорване на Кортезия
Иванова Бончева, Бисерка Петрова Ламбова,
Дияна Кирилова Николова, Красимир Николов
Симеонов, Валери Георгиев Бонев, Анастасия
Никитова Маринова, Зарухи Татиосова Мише
ва, Красимир Емилов Петров, Инна Иванова
Людмилова, Христо Илиев Христов, Людмила
Стефанова Димитрова, Росица Кузманова Па
рашкеванова. Съдът указва на заинтересовани
те лица, че в срок 1 месец от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ могат
да подадат заявление до А дминистративния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 5, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
953
Административният съд – София-град, второ
отделение, 38 състав, съобщава, че по жалба
на „Авеста Трейд“ – АД, срещу Решение № 490
от 24.07.2014 г. на Столичния общински съвет,
с което са одобрени планът за регулация, пла
нът за застрояване и план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура
на м. ж.к. Красно село – Стрелбище, урбанизи
ран блок 32, при граници: бул. България, бул.
Петко Ю. Тодоров и бул. Гоце Делчев, в частта
му по отношение на регулацията на УПИ І в
кв. 102а, уличната регулация от о.т. 111 до о.т.
123 (вътрешноквартална улица, свързваща ул.
Орехова гора и ул. Златишки проход, успоред
на на ул. Хайдушка гора) и прилежащите съм
уличната регулация имоти УПИ ІІ в кв. 102а и
УПИ І в кв. 102, м. ж.к. Красно село – Стрел
бище, урбанизиран блок 32, е образувано адм.
дело № 7748/2015 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание
на 9.03.2016 г. от 14 ч. Заинтересованите лица
имат право да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ в съответствие с чл. 218,
ал. 5 ЗУТ.
911
Софийският градски съд, търговско отделе
ние, VІ-4 състав, съгласно Решение № 422 от
18.03.2014 г. по т.д. № 48/2013 г. обявява непла
тежоспособността на сдружение „Асоциация
Аркадия“, БУЛСТАТ 130873577, регистрирана
по ф.д. № 1470/2002 на СГС, със седалище и
адрес на управление София, ж.к. Илинден, бл. 1,
ап. 35. Определя начална дата на неплатежоспо
собността – 31.12.2011 г. Открива производство
по несъстоятелност по отношение на сдружение
„Асоциация Аркадия“. Допуска обезпечение
чрез налагане на общ запор и възбрана върху
имуществото на сдружение „Асоциация Арка
дия“. Постановява прекратяване дейността на
предприятието на сдружение „Асоциация Ар
кадия“. Обявява в несъстоятелност сдружение
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„Асоциация Аркадия“. Спира производството
по т.д.н. № 48/2013 г. по описа на Софийски
градски съд, търговско отделение, VІ-4 състав.
987
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП, парт. № 396, т. 13, р. Х, стр. 25, по
ф. д. № 656/2013 г. вписа политическа партия
„България на регионите“ със седалище и адрес
на управление Пловдив, бул. Марица 52, ет. 1,
офис 2, с ръководни органи на партията – На
ционално събрание, Изпълнителен и Контролен
съвет, председател на партията. Вписва Изпъл
нителен съвет в състав от 3 членове: Гергана
Вътева Стоянова – председател на Изпълнител
ния съвет и председател на партията, Димитър
Георг иев С т оев – замест ник-п редседат ел на
Изпълнителния съвет, Християна Георгиева Ма
ламова – член на Изпълнителния съвет. Вписва
Контролен съвет в състав от 3 членове: Емил
Иванов Георгиев – председател на Контролния
съвет, Марияна Николова Ковачева – заместникпредседател на Контролния съвет, Даниела Мак
симова Станкова – член на Контролния съвет.
Политическа партия „България на регионите“
се представлява от председателя на партията и
председател на Изпълнителния съвет Гергана
Вътева Стоянова.
986

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Националното ръководство на ПП „Демократи за силна България“ на основание чл. 13 от
устава на ПП „ДСБ“ на свое редовно заседание,
проведено на 22.01.2016 г., и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
национално събрание на партията на 13.03.2016 г.
в 11 ч., което ще се проведе в София, пл. Бълга
рия 1, НДК, зала 3, в състав от 950 делегати, при
следния дневен ред: 1. изказване на председателя
на ПП „ДСБ“; 2. политическа дискусия; 3. гла
суване на нов устав; 4. гласуване на правилник
за дейността на Вътрешнопартийния арбитраж;
5. приемане на резолюция на националното съ
брание. Регистрацията на делегатите започва от
9 ч. Делегатите на националното събрание от
общинските/районните организации на ДСБ се
определят на базата на получените гласове на
последните парламентарни избори.
971
1 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а НС С О О
АИЕСЕК – България, София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква събрание на пълномощни
ците на 20.03.2016 г. в 10 ч. на адрес: София, пл.
Народно събрание 10, Национален студентски
дом, при следния дневен ред: 1. избор на пред
седател на управителния съвет на Национално
студентско сдружение за образователен обмен
АИЕСЕК – България; 2. избор на заместник-пред
седатели на управителния съвет на Национално
студентско сдружение за образователен обмен
АИЕСЕК – България; 3. освобождаване от отго
ворност на управителния съвет на Национално
студентско сдружение за образователен обмен
АИЕСЕК – България; 4. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
950
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български киноложки клуб
английски бултериер“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.03.2016 г. в
10 ч. в София, бул. Симеоновско шосе 66, хотел
„Брод“, конферентна зала, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове на сдружението;
2. отчет на управителния съвет за дейността през
2015 г.; 3. приемане на програма за дейността и
бюджет през 2016 г.; 4. подготовка за провеждане
на клубна изложба през настоящата година; 5.
разискване на други въпроси. При липса на кво
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
906
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Италианска търговска камара в
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 24.03.2016 г. в 17 ч. в София, „Со
фия хотел Балкан“, пл. Св. Неделя 5, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на сдружението за 2015 г.; 2. представяне на
доклад за извършен одит на годишен финансов
отчет за 2015 г.; приемане на годишен финансов
отчет за 2015 г.; 3. приемане на програма за
дейността и проектобюджет за 2016 г.; 4. прие
мане на доклад за дейността на УС за 2015 г.; 5.
изключване на членове на сдружението поради
неплащане на членски внос, както и на такива
членове, които не спазват устава и вътрешните
правила на камарата; приемане на нови члено
ве на сдружението; 6. приемане на изменения
и допълнения на устава; 7. изменения в броя и
състава на УС; освобождаване от длъжност и
назначаване на нови членове на УС; 8. разни.
В съответствие с чл. 12, т. 2 от устава на сдру
жението на заседанието на общото събрание са
поканени да присъстват посланикът на Италия
в Р. България Н. Пр. Марко Контичели, както
и заместник-ръководителят на мисията и завеж
дащ търговско-икономически отдел. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощен представител. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред независи
мо от броя на явилите се членове. Материалите
във връзка със свикването и провеждането на
общото събрание се предоставят на всеки член
при поискване от УС.
905
2. – Управителният съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 25.03.2016 г. в 10 ч.
в заседателната зала на Българската стопанска
камара, ул. Алабин 16 – 20, ет. 1, София, при след
ния дневен ред: 1. отчетен доклад на председателя
на УС за дейността на СПФК за 2015 г.; 2. отчет
на контролния съвет за финансовото състояние
на СПФК за 2015 г.; 3. приемане на проект за
дейността и бюджета на СПКФ за 2016 г.; 4. избор
на председател; 5. промени в устава. Присъстви
ето на членовете на съюза е задължително. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно при
същия дневен ред.
992
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Национална овцевъдна асоциация“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно
отчетно-изборно събрание на 25.03.2016 г. в 14 ч.
в хотелски комплекс „Лесопарка“, гр. Лясковец,
при следния дневен ред: 1. обсъждане на промени
в устава на НОА относно представителството на
асоциацията, броя на членовете и състава на УС,
седалището и адреса на управление; допълване
на устава с разпоредби, касаещи предсрочното
прекратяване на мандата на УС (анблок) и мандата
на отделни членове на УС; 2. избор на нов УС и
промени в представителството на НОА (в случай
че бъдат приети предложените от УС промени в
устава); 3. приемане на нови членове. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра
нието ще се проведе 1 час по-късно на същата
дата и на същото място.
979
83. – Управителният съвет на Националния
съюз „Безопасност и охрана“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 27.01.2016 г. свиква
общо събрание на членовете на 25.03.2016 г. в 17 ч.
в София, бул. Джеймс Баучър 76, в зала „София“
на Българския Червен кръст, при следния дне
вен ред: 1. отчет за дейността на Националния
съюз „Безопасност и охрана“ за 2015 г.; 2. отчет
за финансовата дейност на НСБО за 2015 г.; 3.
приемане на план за дейността на Националния
съюз „Безопасност и охрана“ през 2016 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно и се
провежда на същото място и при същия дневен
ред колкото и членове да се явят.
941
1. – Управителният съвет на сдружение „Чехословашки клуб в България Т. Г. Масарик“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21
от устава на сдружението свиква редовно общо
събрание на сдружението на 27.03.2016 г. в 9 ч. в
сградата на сдружението на ул. Кракра 15, София,
при следния дневен ред: 1. четене и приемане на
протокола от 90. редовно общо събрание; 2. отчет
за дейността на клуба през изтеклия период; 3.
отчет за дейността на филиала в Пловдив; 4. отчет
за дейността на филиала във Варна; 5. отчет на
контролната комисия; 6. дискусия по отчетите; 7.
обсъждане и приемане на бюджета на сдружението
за 2016 г.; 8. приемане и изключване на членове
на сдружението; 9. разни – по предложение на
участниците в общото събрание; 10. решение за
освобождаване от отговорност на членовете на
УС и КК; 11. избиране на нов управителен съвет
и нова контролна комисия. При липса на кво
рум в обявения начален час на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
907
7. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Фридрих Шилер“ за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура
в Република България, София, на основание
чл. 33 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 27.03.2016 г. в 9 ч. в
София, ул. Незабравка 25, Парк-хотел „Москва“,
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зала „Киев“, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на управителния съвет за 2015 г.;
2. доклад на контролния съвет за 2015 г.; 3. ут
върждаване на щатно разписание за 2016 г.; 4.
приемане на бюджета за 2016 г.; 5. освобождаване
на членовете на УС; 6. освобождаване на члено
вете на КС; 7. избор на състав на УС; 8. избор
на председател на УС; 9. избор на състав на КС;
10. избор на председател на КС; 11. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 34 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
970
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българско дружество по невромускулни заболявания“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 1.04.2016 г. в 17 ч. на
адрес: Новотел „София“ в София, бул. Цариградско
шосе 115Н, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за 2015 г.; 2. приемане
на промени и допълнения в устава; 3. избор на
нов управителен съвет; 4. разни. Общото събра
ние е законно, ако на него присъстват повече от
половината членове на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани
ето ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
868
21. – Управителният съвет на Българската
федерация по силов трибой – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12.2.7 от устава на БФСТ
свиква общо събрание на БФСТ на 2.04.2016 г. в
7 ч. в административния офис на спортна зала
„Никола Петров“ – Горна Оряховица, при след
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на БФСТ
за 2015 г.; 2. приемане на финансовия отчет на
БФСТ за 2015 г.; 3. одобряване на бюджета на
БФСТ за 2016 г.; 4. обсъждане на държавния и
международния спортен календар за 2016 г.; 5.
приемане на нови клубове за членове; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27, ал. 1,
изр. 2 ЗЮЛНЦ и чл. 12.2.10 от устава на БФСТ
събранието ще се проведе същия ден в 8 ч., на
същото място при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
889
10. – Управителният съвет на Земеделския
народен съюз на основание чл. 18, ал. 2 от устава
на ЗНС, чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от заседание,
проведено на 24.01.2016 г., свиква извънреден
конгрес на ЗНС на 9.04.2016 г. в 10 ч. в София в
зала 3 на НДК при следния проект за дневен ред:
1. избор на ръководство и на работни комисии на
конгреса; 2. доклад на председателя на Земедел
ския народен съюз; 3. доклад на организационния
секретар на Земеделския народен съюз; 4. доклад
на председателя на управителния съвет на Земе
делския народен съюз; 5. доклад на председателя
на Върховния контролно-ревизионен съвет на Зе
меделския народен съюз; 6. приемане на изменения
и допълнения на устава на Земеделския народен
съюз; 7. утвърждаване на членове на управителния
съвет на Земеделския народен съюз; 8. избор на
ръководни органи съгласно устава; 9. приемане на
заключителни документи и решения на конгреса.
Съгласно решението, взето от управителния съ
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вет на Земеделския народен съюз на 24.01.2016 г.,
квотата за избор на делегати на конгреса е: на
всеки 10 редовно отчетени членове на Земеделския
народен съюз – един делегат; квотата за избор на
нов управителен съвет на Земеделския народен
съюз: на всеки започнати 500 редовно отчетени
членове на Земеделския народен съюз – да се
избира един член на управителния съвет.
1001
1. – Управителният съвет на Българското
сдружение на родовете от Македония на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 12.04.2016 г. в 18 ч. в заседателната
зала на БЧК, София, бул. Джеймс Баучър 76, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението за 2015 г.; 2. приемане на план
за дейността на сдружението за 2016 г.; 3. разни.
1002
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по бокс Боксова академия“ – София, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 15.04.2016 г.
в 17 ч. в София, район „Студентски“, ул. Проф.
Христо Вакарелски 13А, вх. Б, ет. 3, ап. 27, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет на УС
за дейността му; 2. промяна в броя на членовете
на УС; 3. избор на нов УС; 4. промяна в устава
на сдружението. Писмените материали, свързани
със събранието, са на разположение на членовете
на сдружението в седалището му. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
869
1. – Националният изпълнителен съвет на
партия „Движение за социален хуманизъм“, София, с решение от 19.12.2015 г. на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква Петата редовна сесия на Наци
оналното общо събрание на партия „Движение
за социален хуманизъм“ на 23.04.2016 г. в 10 ч. в
София в сградата на Централния кооперативен
съюз, ул. Раковски 99, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на партия „Движение
за социален хуманизъм“ за периода 2012 – 2016 г.;
2. отчетен доклад за дейността на националната
контролна комисия на партия „Движение за
социален хуманизъм“ за периода 2012 – 2016 г.;
3. промени в устава на партия „Движение за
социален хуманизъм“; 4. избор на председател
на НИС, на Национален изпълнителен съвет, на
председател на НКК, на Национална контролна
комисия на партия „Движение за социален ху
манизъм“; 5. организационни и други въпроси.
Норма на представителство – 1 делегат на 50 ре
довни партийни членове на общински партийни
дружества на политическа партия „Движение за
социален хуманизъм“. При наличие на остатък,
по-голям от 25 членове, се избира още 1 делегат.
Общински дружества с числен състав, по-малък
от 50 членове, избират 1 делегат.
965
2. – Управителният съвет на Сдружението на
директорите в средното образование в Република България, София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 13.05.2016 г. в
9 ч. на ул. Ген. Паренсов 11 при следния дневен
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ред: 1. приемане на отчет за дейността за 2014 и
2015 г.: 1.1. приемане на финансов отчет за 2014
и 2015 г.; 1.2. приемане на план за дейността за
2016 г.; 1.3. приемане на план за бюджета за 2016 г.;
1.4. промени в устава на СДСОРБ.; 1.5. разни.
985
1. – Управителният съвет на ФК „Асеновец – 2005“ – Асеновград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.04.2016 г.
в 18 ч. в Асеновград, ул. Цар Иван-Асен ІІ № 38,
ет. 3, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността на сдружението за 2015 г.;
2. освобождаване на председателя на УС на ФК;
3. избор на председател на УС на ФК; 4. осво
бождаване и избор на членове на УС на ФК; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
954
Ваня Манова Манова – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Център за технологичен
трансфер“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 19 от устава на сдружението по своя ини
циатива свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 2.04.2016 г. в 8,30 ч. на адрес:
Бургас, бул. Проф. Якимов 1, студентско общежи
тие, бл. 1, ректорат, зала № 2, при следния дневен
ред: 1. приемане на начален баланс; проект за
решение: ОС на сдружението приема началния
баланс; 2. приемане на окончателен счетоводен
баланс и доклад на ликвидатора към датата на
приключване на ликвидацията; проект за реше
ние: ОС на сдружението приема окончателния
счетоводен баланс и доклада на ликвидатора
към датата на приключване на ликвидацията; 3.
приемане на годишен отчет за дейността; проект
за решение: ОС на сдружението приема годиш
ния отчет за дейността за 2015 г.; 4. приемане
отчета на управителния съвет относно извърше
ното от ликвидатора разпределение на имуще
ството; проект за решение: ОС на сдружението
приема отчета на управителния съвет относно
извършеното от ликвидатора разпределение на
имуществото; общото събрание констатира, че
са уредени всички задължения на сдружението;
5. отчет за дейността на ликвидатора и освобож
даването му от отговорност; проект за решение:
ОС на сдружението приема отчет за дейността
на ликвидатора и го освобождава от отговорност;
6. приемане на решение за заличаване на сдру
жението; проект за решение: ОС на сдружението
приема решение за заличаване на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на 2.04.2016 г.
от 9,30 ч. на същото място и при същия дневен
ред с явилите се членове.
890
Иван Стоянов Андонов – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Бизнес иновационен
център“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 17 от устава на сдружението по своя ини
циатива свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 2.04.2016 г. в 10 ч. на адрес: Бур
гас, бул. Проф. Якимов 1, студентско общежитие,
блок 1, ректорат, зала № 2, при следния дневен
ред: 1. приемане на начален баланс; проект за
решение: ОС на сдружението приема началния
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баланс; 2. приемане на окончателен счетоводен
баланс и доклад на ликвидатора към датата на
приключване на ликвидацията; проект за реше
ние: ОС на сдружението приема окончателния
счетоводен баланс и доклада на ликвидатора
към датата на приключване на ликвидацията; 3.
приемане на годишен отчет за дейността; проект
за решение: ОС на сдружението приема годишния
отчет за дейността за 2015 г.; 4. приемане отчета
на управителния съвет относно извършеното от
ликвидатора разпределение на имуществото; про
ект за решение: ОС на сдружението приема отчета
на управителния съвет относно извършеното от
ликвидатора разпределение на имуществото; об
щото събрание констатира, че са уредени всички
задължения на сдружението; 5. отчет за дейността
на ликвидатора и освобождаването му от отго
ворност; проект за решение: ОС на сдружението
приема отчет за дейността на ликвидатора и го
освобождава от отговорност; 6. приемане на ре
шение за заличаване на сдружението; проект за
решение: ОС на сдружението приема решение за
заличаване на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе на 2.04.2016 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред с явилите се членове.
891
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Зонта клуб Бургас“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на 9.04.2016 г. в 10 ч. на ул. Васил Априлов 7
в Бургас при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя на управителния съвет за периода
2014 – 2016 г.; 2. отчет на управителния и кон
тролния съвет за периода 2014 – 2016 г.; 3. финан
сов отчет и доклад; 4. избор на нови ръководни
органи на сдружението; 5. промени в устава на
сдружението; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
991
1. – Управителният съвет на сдружение „Право на избор“ – в ликвидация, Варна, на основа
ние на чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
4.04.2016 г. в 10 ч. на адреса на седалището си
във Варна, ж.к. Младост, бл. 152, ет. 8, ап. 49,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за заличаване на сдружението; 2. приемане на
заключителния баланс и годишния отчет на
ликвидатора; 3. освобождаване от отговорност
на ликвидатора; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе 1 час по-късно на същото място и при
същия дневен ред.
887
3. – Управителният съвет на сдружение „Тракийско дружество „Капитан Петко войвода“,
Варна, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на дружеството на 6.04.2016 г. в
17,30 ч. във Варна, бул. Вл. Варненчик 61, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружение „Тракийско дружество „Капитан Петко
войвода“ – Варна, за периода април 2015 г. – март
2016 г.; 2. приемане на финансов отчет за 2015 г.
и бюджет за 2016 г. на сдружението; 3. приемане
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на програма за честване на 120 г. от основаване
на Варненското тракийско дружество; 4. приемане
на промени в устава на сдружението; 5. разни.
Регистрацията на делегатите ще започне в 17 ч.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
957
48. – Управителният съвет на СОПД „Поощряване и подпомагане на детски таланти – Вега“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
8.04.2016 г. в 17 ч. в офиса на ул. Славянска 17,
Русе, при следния дневен ред: 1. приемане на го
дишния финансов отчет за 2015 г.; 2. приемане на
план за 2016 – 2017 г.; 3. реконструкции в състава,
седалището и дейността на сдружението; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
955
2. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „БАКВ – БС“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно съ
брание на 14.04.2016 г. в 10 ч. във Варна, ресторант
„Къщата“, ул. 8 ноември 9 , при следния дневен ред:
1. отчитане дейността на сдружението за 2015 г.;
2. приемане на баланса и годишния счетоводен
отчет за 2015 г. и освобождаване от отговорност
на членовете на УС; 3. избор на нов управите
лен съвет на „ БАКВ – БС“; 4. освобождаване с
молби на членове на „БАКВ – БС“; 5. приемане
на нови молби за членове на „БАКВ – БС“; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
908
11. – Управителният съвет на ХК „Бъки“ –
Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква из
вънредно общо събрание на 4.04.2016 г. в 17,30 ч.
в заседателната зала на комплекс „Спортна зала
Орловец“ – Габрово, ул. Орловска 111, при след
ния дневен ред: 1. избиране на нов състав на УС
на сдружението; 2. промяна в устава; 3. разни.
943
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната
промишленост“ – Габрово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква и кани всички членове да при
състват на общо събрание на сдружението на
8.04.2016 г. в 11 ч. в Габрово, комплекс „Синке
вица“, кв. Гачевци, при следния дневен ред : 1.
избор на председател и заместник-председател
на управителния съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще започне един час по-късно от първоначално
обявения на същото място независимо от броя
на присъстващите.
964
5. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при Професионалната гимназия по
аграрно стопанство, Добрич, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.04.2016 г. в
16 ч. в сградата на Професионалната гимназия по
аграрно стопанство – Добрич, при следния дневен
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ред: 1. приемане на нови членове на училищното
настоятелство; 2. освобождаване на членовете на
управителния съвет и председателя; 3. избор на
членове на управителния съвет и председател; 4.
приемане на промени в устава на училищното
настоятелство; 5. разни.
1000
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб на пенсионера „Слав Мерджанов“ – Карнобат, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23, ал. 3 от устава свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 25.03.2016 г. в
13 ч. в кафето на Парк-хотел „Карнобат“ при
следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред
на събранието; 2. избор и представяне на пред
седателя на събранието; 3. отчет за дейността на
управителния съвет; 4. разисквания по доклада;
5. избор и освобождаване на членовете на упра
вителния съвет и избор на нов УС; 6. вземане на
решение за избор на нов УС на сдружението; 7.
вземане на решение за представителство на УС на
сдружението; 8. смяна на адреса на седалището
на сдружението от седалище гр. Карнобат, ул.
Антон Иванов 22, област Бургас, в седалище гр.
Карнобат, ул. Алекси Нейчев 16; 9. предложения
за обсъждане на други актуални за сдружението
въпроси, в т.ч. обсъждане на развитието на сдру
жението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Посочените в дневния ред документи се намират
в гр. Карнобат, ул. Алекси Нейчев 16, партер.
956
1. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство „Антим
І“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 24.03.2016 г. в 18 ч. в Пловдив,
ул. Захари Стоянов 86 – сградата на ОУ „Антим
І”, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. изключване на членове; 3. приемане
на годишен финансов отчет за 2015 г.; 4. приема
не на бюджет за 2016 г.; 5. приемане на отчет за
дейността на сдружението за 2015 г.; 6. вземане
на решение относно дължимостта и размера на
членския внос; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
1011
69. – Управителният съвет на Националната
развъдна acоциация по пчеларство – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 26.03.2016 г. в 10 ч. в Пловдив, бул. Димитър
Менделеев 12, Аграрен университет – Пловдив,
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя
за дейността на асоциацията за 2015 г.; 2. отчет на
председателя на контролния съвет; 3. приемане
на нови членове на асоциацията и прекратяване
на членството в асоциацията; 4. промени в пра
вилника на асоциацията; 5. промени в устава на
асоциацията; 6. промени в управителния съвет
и контролния съвет; 7. приемане на работна
програма за работа на асоциацията за 2016 г.;
8. приемане на финансов план за 2016 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
1006
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1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на Учи ли щ но
настоятелство „Свети Йоан Екзарх“ при СОУ
„Д. Матевски“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
25.04.2016 г. в 18,30 ч. в сграда на СОУ „Д. Ма
тевски“ в Пловдив, ж.к. Тракия, ул. Съединение
26, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението; 2. годишен финансов отчет за
2015 г.; 3. избор на нов УС; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
942
2. – Управителният съвет на Регионалния
клуб по пожароприложен спорт – Разград, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на членовете на клуба на 22.04.2016 г.
в 14 ч. в сградата на РДПБЗН – Разград, бул.
Априлско въстание 68Е, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на клуба
за 2014 и 2015 г.; 2. освобождаване от отговор
ност на управителния съвет и избор на нов; 3.
освобождаване на контролния съвет и избор
на нов; 4. разни. Регистрацията на делегатите
ще се извърши от 13 до 13,30 ч. на 22.04.2016 г.
944
5. – Управителният съвет на сдружение „Боксов клуб „Русе – гр. Русе“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 7.04.2016 г. в 18 ч. в Русе, зала „Дунав“, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС на сдружение
„Боксов клуб „Русе – гр. Русе“ – за 2015 г.; 2.
приемане на нов член на УС; 3. организационни
и други въпроси. Материалите за събранието и
съответните проекторешения по дневния ред са
на разположение на адрес: гр. Русе, зала „Дунав“.
При недостатъчен кворум на основание чл. 27
3ЮЛHЦ събранието ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред от 19 ч.
875
2. – Управителният съвет на туристическо
дружество „Планинец“, гр. Симитли, на основа
ние чл. 18, ал. 1 и 2 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 4.04.2016 г. в 17 ч. в гр.
Симитли, ул. Христо Смирненски 64, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в устава; 2.
промени и избиране на нови членове на УС; 3.
приемане и изключване на членове. Членовете
могат да участват лично или чрез упълномощен
с писмено пълномощно представител.
990
1. – Управителният съвет на училищно настоятелство „Ген. Владимир Заимов“ – Сопот, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 23.03.2016 г. в 16,30 ч. в учи
телската стая на ПГ „Ген. Владимир Заимов“,
Сопот, ул. Иван Вазов 1, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на училищното настоятел
ство; 2. приемане и освобождаване на членове
на сдружението; 3. освобождаване на членове на
управителния съвет; 4. избор на нов управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 17,30 ч., на същото място и при същия
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дневен ред. Материалите за събранието са на
разположение на членовете на сдружението в
седалището му в гр. Сопот, ул. Иван Вазов 1.
864
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност
в обществена полза „Общинска организация на
инвалидите – Ямбол“ – Ямбол, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и съгласно устава свиква годишно
отчетно-изборно събрание на организацията на
22.03.2016 г. в 11 ч. в Клуба на инвалида – Ямбол,
ул. Ал. Стамболийски 29, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УС на ООИ – Ямбол, за
2015 г.; 2. отчет на КРК за същия период; 3. отчет
на бюджета за 2015 г.; 4. приемане на проекто
бюджет за 2016 г.; 5. избор на УС, председател и
КРК на ООИ – Ямбол; 6. избор на делегати за
общото събрание на РО. Всички членове да бъдат
уведомени лично и по телефона до 20.02.2016 г.
876
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб – Сокол“, с.
Трескавец, област Търговище, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.04.2016 г.
в 19 ч. в салона на народно читалище „Касър
га – 1944“, с. Трескавец, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2015 г.;
2. освобож даване на управителния съвет от
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отговорност поради изтичане на мандата му; 3.
избор на нов управителен съвет и негов предсе
дател. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
923
Добромир Антонов Антов – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Настоятелство към
133 ЦДГ Зорница – гр. София“, в ликвидация по
ф.д. № 452/2012 г. на Софийския градски съд, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ отправя пока
на до кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си към сдружението в шестмесечен
срок от обнародване на поканата в „Държавен
вестник“.
885
Пламен Марков Марков – ликвидатор на СНЦ
„Футболен клуб за деца и хора с увреждания Спар
так 2013“, в ликвидация по ф. д. № 108/2014 г. по
описа на СГС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани всички кредитори на сдружението да предя
вят своите вземания по седалището и адреса на
управление на сдружението в шестмесечен срок,
който започва да тече от датата на обнародване
на поканата в „Държавен вестник“.
870

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
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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