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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от
2008 г.; изм., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г., бр. 82 от
2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г.
и бр. 9 и 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 т. 2 се изменя така:
„2. п ла н и ра нет о на п рос т ра нс т вено т о
развитие на територията на национално и
регионално равнище.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Държавната политика за регионално
развитие се основава на следните принципи:
1. стратегически подход на планиране;
2. програмиране и концентрация на ресурсите;
3. допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно
финансиране с ресурси от фондове на Европейския съюз, частни източници и от международни финансови институции;
4. междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в процеса
на планирането, програмирането, ресурсното
осигуряване, реализацията, наблюдението и
оценката;
5. съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия
на международно, национално, регионално
и местно равнище;
6. партньорство, публичност и прозрачност
на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането,
наблюдението и оценката.“
§ 3. Член 2а се отменя.
§ 4. Член 3 се изменя така:

„Чл. 3. (1) Планирането на пространственото развитие на територията обхваща система
от нормативно регламентирани документи,
които целят:
1. интегриране в европейското пространство;
2. развитие на балансирана полицентрична
мрежа и интегрирано градско възстановяване
и развитие;
3. териториална свързаност и достъп до
обществени и частни услуги;
4. устойчиво развитие и съхранено природно
и културно наследство;
5. подобряване състоянието на специфични територии с неблагоприятни социалноикономически, географски и демографски
характеристики;
6. насърчаване на инвестициите, конкурентоспособността и иновациите;
7. териториална интеграция на трансграничните райони и на транснационално ниво;
8. намаляване на риска от бедствия в застрашените територии.
(2) Държавната политика за регионално развитие и структуроопределящите политики се
провеждат съгласувано и във взаимодействие
с Националната концепция за пространствено
развитие и регионалните схеми за пространствено развитие.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „с неблагоприятни социално-икономически, демографски и
географски характеристики“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Териториалният обхват на районите за
целенасочена подкрепа се определя, като се
отчитат категориите на общините по реда на
Закона за административно-териториалното
устройство на Република България и техните
географски характеристики по данни на Българската академия на науките.“
3. В ал. 5 думите „по данни на Националния
статистически институт и на административната статистика на Агенцията по заетостта“
се заличават.
§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. В териториалния обхват на район
за целенасочена подкрепа се включват:
1. общините от четвърта и пета категория;
2. общините от втора и трета категория при
наличието на някоя от следните географски
характеристики:
а) най-малко 50 на сто от територията на
общината е в планински район;
б) най-малко 50 на сто от територията на
общината е в полупланински район;
в) територията на общината е в пограничен район.“
§ 7. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
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„(1) Промени в териториалния обхват на
районите за целенасочена подкрепа се допускат при настъпили промени в категориите на
съответните общини.“
§ 8. В наименованието на глава втора „а“
думата „Стратегическо“ се заличава.
§ 9. В чл. 7а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Стратегическото планиране“ се заменят с „Планирането“, а думите
„национално, регионално и общинско“ се
заменят с „национално и регионално“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „стратегичес
кото планиране“ се заменят с „планиране“;
б) точка 4 се отменя.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Документите по ал. 2 се намират в
йерархична съподчиненост и се разработват за
срок до 15 години с изключение на елементите
на техническата инфраструктура в тях, които
се планират за период до 30 години.
(4) Секторните стратегически документи
на национално и регионално равнище се
разработват в съответствие с действащите
документи по ал. 2.“
§ 10. В чл. 7б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Националната концепция за пространствено развитие отчита действащите стратегически документи на международно равнище
в областта на пространственото развитие и
националните стратегически документи за
развитие на отделните сектори – транспорт,
околна среда, енергетика, икономика, здравеопазване, образование, социални услуги,
туризъм и други.
(3) Националната концепция за пространствено развитие определя дългосрочни пер
спективи и цели за пространствено развитие
на националната територия.“
2. В ал. 4 се създава т. 8:
„8. резултатите от обществените консултации и отразяването им в документа.“
§ 11. В чл. 7в се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 2 се разработва
в съответствие с действащата Национална
концепция за пространствено развитие и
отчита предвижданията на регионално ниво
на секторните стратегии в областта на икономическото развитие, здравеопазването,
образованието, науката, социалните услуги,
транспорта, водния сектор, енергетиката,
широколентовите комуникации, туризма и
околната среда.
(3) Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 2 определя дългосрочни перспективи и цели за пространствено
развитие на територията на района.“
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2. В ал. 4:
а) точка 2 се изменя така:
„2. функционални зони на градовете – строителни граници и периферни зони на влияние
извън строителните граници, строителни
граници на центрове на общини и строителни
граници на селищни образувания с национално значение по Закона за административнотериториалното устройство на Република
България;“
б) създават се т. 9 и 10:
„9. териториален модел за развитието на
територията на района;
10. резултатите от обществените консултации и отразяването им в документа.“
§ 12. В чл. 7г се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 3 се разработва в
съответствие с действащата регионална схема за пространствено развитие за района от
ниво 2 и отчита предвижданията на областно ниво на секторни стратегии в сферата на
транспорта, енергетиката, широколентовите
комуникации, водния сектор, икономиката,
туризма, околната среда, науката и образованието, здравеопазването, социалните услуги
и други.
(3) Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 3 определя дългосрочни перспективи и цели за пространствено
развитие на територията на областта.“
2. В ал. 4:
а) точка 2 се изменя така:
„2. функционални зони на градовете – строителни граници и периферни зони на влияние
извън строителните граници, строителни
граници на центровете на общини и на други
населени места, изявени като центрове, строителни граници на селищни образувания с
национално и местно значение по Закона за
административно-териториалното устройство
на Република България;“
б) създават се т. 9 и 10:
„9. териториален модел за развитието на
територията на областта;
10. резултатите от обществените консултации и отразяването им в документа.“
§ 13. Член 7д се изменя така:
„Чл. 7д. Условията, редът и сроковете за
изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите
за пространствено развитие по чл. 7б – 7г се
определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.“
§ 14. В наименованието на глава трета
думите „и програмиране“ се заличават.
§ 15. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
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„(2) Системата от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие
е основа за програмиране на регионалното
развитие.“
§ 16. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Системата от документи за
стратегическо планиране на регионалното
развитие обхваща:
1. Националната стратегия за регионално
развитие;
2. регионалните планове за развитие;
3. областните стратегии за развитие;
4. общинските планове за развитие;
5. интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.
(2) Документите по ал. 1 служат за:
1. определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите,
общините и градовете, които се отчитат при
разработването на инвестиционни програми,
включително съфинансирани от фондовете на
Европейския съюз;
2. идентифициране на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.“
§ 17. В чл. 10, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
„6. насоки за подпомагане на градовете от
йерархизираната система от градове-центрове
на национално и регионално равнище в съответствие със Стратегията за пространствено
развитие на страната;“.
2. Досегашната т. 6 става т. 7.
§ 18. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4:
а) създават се нови т. 3, 4 и 5:
„3. списък на големи проекти с регионално
значение;
4. мерки за градско възстановяване и развитие, които ще се прилагат по отношение
на големите, средните и малките градове и
крайградските зони;
5. мерки и дейности за адаптиране на района към промените в климата;“
б) досегашните т. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 6, 7, 8, 9 и 10.
2. В ал. 5 накрая се добавя „и се използват
като основа при разработването на схеми за
регионална държавна помощ“.
§ 19. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) създават се нови т. 5 и 6:
„5. мерките и средствата за реализация на
дейности в районите за целенасочена подкрепа;
6. насоки и мерки за развитие на териториалното сътрудничество;“
б) досегашните т. 5, 6 и 7 стават съответно
т. 7, 8 и 9.
2. В ал. 4 накрая се добавя „по предложение
на областния управител“.
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§ 20. В чл. 13, ал. 1 думите „концепцията
за пространствено развитие“ се заменят с
„общия устройствен план“.
§ 21. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Интегрираният план за градско
възстановяване и развитие осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и
планови ресурси за постигане на дефинираните
цели за трайно подобряване на икономичес
кото, социалното и екологичното състояние
на дадена градска територия.
(2) Интегрираният план за градско възстановяване и развитие се приема от общинския
съвет по предложение на кмета на общината.“
§ 22. В чл. 14 думите „по чл. 9, т. 4 – 7“ се
заменят с „по чл. 9, ал. 1, т. 1 – 4“.
§ 23. Член 15 се отменя.
§ 24. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се отменя.
2. В ал. 2 след думата „отчитат“ се добавя
„предвижданията на Националната концепция
за пространствено развитие и“.
§ 25. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 5 след думата „изработването“ се
добавя „и контролира прилагането“.
2. Точка 8 се отменя.
3. В т. 9 думите „т. 4 – 7“ се заменят с
„ал. 1, т. 1 – 4“.
4. Точка 10 се изменя така:
„10. дава методически указания на органите,
участващи в разработването и прилагането
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие;“.
5. В т. 11 думата „концепциите“ се заменя
с „концепцията“ и думите „чл. 7б – 7д“ се
заменят с „чл. 7б – 7г“.
§ 26. В чл. 18 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 след думите „Министерството на
вътрешните работи“ се добавя „Министерството на образованието и науката и на Министерството на културата“ и се поставя запетая.
2. В ал. 7 след думите „от съответния
район“ се добавя „на университети и на научни организации“ и се поставя запетая, а
след думите „юридически лица“ се добавя „и
граждански организации“.
§ 27. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите „проектите на“ се добавя „регионалните схеми за пространствено
развитие и“;
б) създава се нова т. 5:
„5. обсъжда инвестиционни намерения за
територията на района и съответните области
по предложение на министрите, ръководителите на ведомства и областните управители;“
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в) досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 6 и 7;
г) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „националната стратегическа референтна
рамка“ се заменят със „Споразумението за
партньорство“;
д) досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя
така:
„9. разглежда резултатите и приема становища по изпълнението и въздействието на
програмите, съфинансирани от фондовете
на Европейския съюз, върху развитието на
района;“
е) досегашната т. 9 става т. 10;
ж) създава се т. 11:
„11. дава предложения на компетентните
органи за промени в секторните стратегии за
развитие във връзка с развитието на района;“
з) досегашната т. 10 става т. 12.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „Националната стратегическа референтна рамка“ се заменят със
„Споразумението за партньорство“;
б) в т. 2 думите „Министерството на финансите“ се заменят с „администрацията на
Министерския съвет“.
3. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „операциите по оперативните програми“ се заменят с „програмите“;
б) в т. 2 думата „операциите“ се заменя с
„програмите“, а думите „оперативните програми“ се заменят с „програмите“;
в) създава се нова т. 4:
„4. заседава два пъти годишно;“
г) досегашната т. 4 става т. 5.
§ 28. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 4 се отменя.
2. В ал. 3 думите „Министерството на
финансите“ се заменят с „администрацията
на Министерския съвет“.
§ 29. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 след думите „областната стратегия
за развитие“ се добавя „и проекта на регионалната схема за пространствено развитие
на областта“.
2. Точка 3 се отменя.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. координира изпълнението на секторни
стратегически документи, засягащи развитието
на областта;“.
§ 30. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „членове“ се заменя с
„постоянни членове“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Като членове на съвета с право на
глас при обсъждане на въпроси, отнасящи
се до тяхната компетентност, у частват и
ръководителите на териториалните звена на
централната изпълнителна власт на територията на областта.“
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3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „юридически лица“ се добавя „и
на граждански организации“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) По решение на областния съвет за
развитие се създават постоянни или временни
комисии, които подпомагат дейността му. Постоянните комисии се създават в областта на
пространственото развитие, устройството на
територията и строителството, индустрията и
новите технологии, транспорта и енергетиката,
туризма и околната среда, здравеопазването,
образованието, пазара на труда и други.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
след думата „постоянните“ се добавя „и временните“.
8. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 31. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „на концепцията за пространствено развитие на общината и ги“ се
заменят с „и го“ и запетаята пред тях се
заличава.
2. Точка 3 се отменя.
§ 32. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 3 след думите „устройствен план“
се добавя „с общинския план“, а думите „на
общината с концепцията за пространствено
развитие на общината“ се заличават.
§ 33. Член 25 се отменя.
§ 34. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 2 се изменя така:
„2. подготовка и актуализация на Националната концепция за пространствено развитие и схемите за пространствено развитие
на районите от ниво 2 и ниво 3;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. извършване на наблюдение и оценка
на регионалното развитие и наблюдение на
прилагането на Националната концепция
за пространствено развитие и на схемите за
пространствено развитие на районите от ниво
2 и ниво 3;“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Ежегодно компетентният орган за
разработването на стратегиите и на плановете по чл. 9, ал. 1, т. 1 – 4, на Националната
концепция за пространствено развитие и
на регионалните схеми за пространствено
развитие планира необходимите финансови
ресу рси за изпълнение на дейностите по
разработване, актуализация, наблюдение и
оценка в рамките на бюджетната процедура,
като средствата се осигуряват в рамките на
закона за държавния бюджет на Република
България за съответната година.“
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§ 35. В чл. 31, ал. 1 думите „по чл. 9, т. 5
и 7“ се заменят с „по чл. 9, ал. 1, т. 2 и 4“.
§ 36. В чл. 32, ал. 1 думите „по чл. 9, т. 5
и 7“ се заменят с „по чл. 9, ал. 1, т. 2 и 4“.
§ 37. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 9, т. 4 – 7“ се
заменят с „по чл. 9, ал. 1, т. 1 – 4“, а думите
„не по-късно от 4 години от началото“ се
заменят с „към средата“.
2. В ал. 2, т. 4 думата „актуализация“ се
заменя с „изпълнението“.
§ 38. В чл. 34, ал. 1 думите „по чл. 9,
т. 4 – 7“ се заменят с „по чл. 9, ал. 1, т. 1 – 4“.
§ 39. В чл. 35 думите „по чл. 9, т. 4 – 7“ се
заменят с „по чл. 9, ал. 1, т. 1 – 4“.
§ 40. Създава се глава седма с чл. 38, 39
и 40:
„ Г л а в а

с е д м а

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНОТО
РАЗВИТИЕ
Чл. 38. Наблюдението на Националната
концепция и на регионалните схеми за пространствено развитие по чл. 7а, ал. 2, т. 1 – 3
цели ефективно управление и използване
потенциалите на територията.
Чл. 39. (1) За наблюдението на Националната концепция за пространствено развитие
и на регионалните схеми за пространствено
развитие се изготвят доклади на всеки три
години от органа, компетентен за разработването на съответната схема.
(2) Докладите по ал. 1 съдържат:
1. оценка на напредъка по реализация на
предвижданията на Националната концепция
за пространствено развитие;
2. изводи и препоръки за актуализация на
Националната концепция и на регионалните
схеми за пространствено развитие.
(3) Докладите по ал. 1 се съгласуват и
приемат по реда на приемане на съответния
документ.
Чл. 40. За наблюдението на Националната
концепция и на регионалните схеми за пространствено развитие, както и за изготвянето
на докладите за напредъка по прилагането
им се използват географски информационни
системи.“
§ 41. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се отменя.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. „Споразумение за партньорство“ е документ, в който е определена стратегията на
Република България, приоритетите и организацията за ефективното и ефикасно използване
на европейските структурни и инвестиционни
фондове за целите на изпълнението на стратегията на Европейския съюз за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж и който е
одобрен от Европейската комисия с Решение
за изпълнение № CCI2014BG16M8PA001 от 7
август 2014 г.“
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3. Точка 4 се изменя така:
„4. „Оперативни програми“ са документи
съгласно дефиницията по чл. 2, ал. 6 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ,
L 347/320 от 20 декември 2013 г.).“
4. Точка 6 се изменя така:
„6. „Интегриран план за градско възстановяване и развитие“ е стратегия, с която се
определят интегрирани действия за справяне
с икономическите, екологичните, климатичните, демографските и социалните проблеми
в градските райони, като се отчита необходимостта от насърчаване на нови връзки между
градските и селските райони, разработена
за прилагането на оперативните програми,
финансиращи проекти в градовете.“
5. Точка 7 се изменя така:
„7. „Централно координационно звено“
е структурата, която координира и следи
изпълнението на целите на Споразумението
за партньорство в процеса на усвояване на
средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове в страната.“
6. Създават се т. 9 – 13:
„9. „Национален орган“ е структурата в
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, определена като партнираща на управляващия орган на съответната
програма за териториално сътрудничество.
10. „Планински район“ е територия във
височинния пояс с долна граница 700 м надморска височина.
11. „Полупланински район“ е територия
във височинния пояс с долна граница 500 м и
горна граница под 700 м надморска височина
и наклон на склона най-малко 8 градуса или
територия под 500 м надморска височина и
наклон на склона най-малко 8 градуса, локална
амплитуда на релефа най-малко 100 м или
климатичен контраст, равен или над 35 на сто.
12. „Пограничен район“ обхваща административни единици от ниво община, за чиито
територии се отчита съвпадение на част от
административните им граници с държавната
граница.
13. „Голям проект с регионално значение“
е проект на стойност над 50 милиона лева,
който допринася за постигане на устойчив
икономически растеж, създаване на нови
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работни места и води до качествено подобрение на публичните услуги на територията на
район от ниво 2.“
Заключителни разпоредби
§ 42. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.,
бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54
и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82
и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от
2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г. и бр. 35,
61, 62, 79 и 101 от 2015 г.) се правят следните
изменения:
1. В ч л. 10 0 д у ми те „Ст ратег и ческото
планиране“ се заменят с „Планирането“, а
думите „национално, регионално и общинско
ниво“ се заменят с „национално и регионално
равнище“.
2. В чл. 101 думата „стратегическото“ се
заличава.
§ 43. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82
и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г.,
бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г. и бр. 60, 79 и 100
от 2015 г.) в чл. 10, ал. 4, т. 1 думите „или
на Националната стратегическа референтна
рамка“ се заличават.
§ 44. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от
2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105
и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36,
52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95
и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19,
28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г.,
бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от
2014 г. и бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г.)
в чл. 198с текстът преди т. 1 се изменя така:
„Единната информационна система за ВиК
услугите осигурява:“.
§ 45. (1) В тримесечен срок от влизането
в сила на този закон Министерският съвет
привежда в съответствие с него правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие.
(2) Министерският съвет приема наредбата
по чл. 7д в 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 10 февруари 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1134
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УКАЗ № 25
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет от ХLIІI Народно събрание на
10 февруари 2016 г.
Издаден в София на 18 февруари 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“
(обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94
от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г.,
бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г.,
бр. 53 от 2014 г. и бр. 14, 24 и 61 от 2015 г.)
§ 1. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) В Държавна агенция „Наци
онална сигурност“ се създава Национално
звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република
България, превозвани по въздух, наричано
по-нататък „Националното звено“.
(2) Организацията на дейността на Националното звено се определя с правилника за
прилагане на закона.“
§ 2. В глава трета, раздел ІІ се създава
чл. 17а:
„Чл. 17а. Националното звено се ръководи
от служител на Държавна агенция „Наци
онална сигурност“, оправомощен със заповед
на председателя на агенцията.“
§ 3. В глава пета се създава чл. 39а:
„Чл. 39а. При обработването по реда на
глава шеста „а“ на резервационни данни на
пътниците в Република България, превозвани
по въздух, не се прилагат чл. 34, ал. 2, т. 3
и 4 и ал. 6.“
§ 4 . С ъ з д а в а с е г л а в а ш е с т а „ а“ с
чл. 42а – 42о:
„ Г л а в а

ш е с т а

„ а “

ДЕЙНОСТ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИОННИ ДАННИ НА
ПЪТНИЦИТЕ В РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ,
ПРЕВОЗВАНИ ПО ВЪЗДУХ
Чл. 42а. (1) Националното звено по чл. 11а
получава и обработва резервационни данни
на пътниците в Република България, превозвани по въздух.

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

(2) Получените данни по ал. 1 се обработват само за целите на предотвратяването,
разкриването, разследването и наказателното
преследване на престъпления по чл. 95 – 105,
чл. 108а, чл. 109, чл. 115, чл. 116, чл. 128,
чл. 131, чл. 142, чл. 142а, чл. 143, ал. 2, чл. 143а,
чл. 144, ал. 3, чл. 152, чл. 155, ал. 5, т. 1,
чл. 156, ал. 2 и 3, чл. 158а, чл. 159, ал. 4 и 5,
чл. 159а – 159г, чл. 162, ал. 3, чл. 172а, чл. 199,
ал. 1, т. 3 и 5, чл. 208, ал. 5, чл. 213а, ал. 2,
т. 5, чл. 214, ал. 2, чл. 216, ал. 5, чл. 235, ал. 4,
чл. 242, ал. 1, букви „б“, „в“, „г“, „ж“ и „з“ и
ал. 2 и 3, чл. 243 – 244а, чл. 253 – 254б, чл. 256,
ал. 2, чл. 278а, ал. 3, чл. 280, чл. 301 – 305,
чл. 307, чл. 308, ал. 2 и 3, чл. 319а, ал. 4,
ч л. 321, ч л. 330, ч л. 337, ч л. 339, ч л. 352,
чл. 353а – 353в, чл. 354а и чл. 354в, ал. 2 от
Наказателния кодекс.
(3) Данните по чл. 42б, ал. 2, т. 18 се обработват и за целите на граничния контрол.
Чл. 42б. (1) Въздушните превозвачи са
длъжни за своя сметка, самостоятелно или
чрез упълномощен доставчик на услуги да
предават на Националното звено резервационни данни на пътниците за всички полети
до, във или от Република България.
(2) Резервационните данни по ал. 1 включват:
1. първоначален код на досието на пътника;
2. дата на резервация/издаване на билета;
3. п лани рана/п лани рани дата/дат и на
пътуването;
4. имена на пътника, дата на раждане;
5. адрес и координати за връзка (телефонен
номер, електронен адрес);
6. информация относно плащането, включително адрес за издаване на фактура;
7. данни за пълния маршрут на предвиденото пътуване;
8. информация за често (редовно) пътуващ
пътник;
9. пътническа агенция или пътнически
агент;
10. пътнически статус на пътника, включително потвърждения, регистрационен статус,
информация за неявяване на пътник за полет
или за пътник без резервация, купуващ си
билет в последния момент;
11. индикации за разделяне на досието на
пътника;
12. общи забележки (налична информация
за непридружавани лица под 18-годишна възраст – име, пол, възраст, говорим език, име
и данни за контакт с настойник при заминаване и пристигане, агент при заминаване и
пристигане и други);
13. данни от самолетния билет (номер,
дата на издаване, еднопосочен билет, тарифа);
14. номер на мястото в самолета;
15. информация относно споделянето на
кодове на полети;
16. пълна информация за багажа;
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17. брой и други имена на пътници, които
фигурират в досието на пътника;
18. всички събрани предварителни данни
за пътниците (вид и номер на документа за
пътуване, националност, държава на издаване,
дата на валидност, фамилно име, собствено
име, пол, дата на раждане, въздушен превозвач,
номер на полета, дата на отпътуване, дата на
пристигане, място на отпътуване, място на
пристигане, време на отпътуване, време на
пристигане, както и общия брой превозвани
пътници), както и когато не се съхраняват като
част от резервационните данни на пътниците;
19. пълна история на промените в данните
по т. 1 – 18.
(3) Въздушните превозвачи информират
пътниците за предаването на данните по ал. 2
на Националното звено в съответствие с чл. 19,
ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
Чл. 42в. (1) Въздушните превозвачи предават
данните по чл. 42б, ал. 2 към базата данни
на Националното звено по електронен път,
като използват протоколите и поддържаните
формати, одобрени от Международната организация за гражданско въздухоплаване, или
при невъзможност – по съгласуван между
въздушния превозвач и агенцията начин,
гарантиращ защита на данните.
(2) Данните по чл. 42б, ал. 2 се предават
на Националното звено такива, каквито са
постъпили при въздушните превозвачи.
(3) Обработването на резервационните
данни на пътниците се извършва чрез автоматични и неавтоматични средства при спазване
на Закона за защита на личните данни и на
международните договори, по които Република
България е страна.
(4) При получаване на данни, различни
от посочените в чл. 42б, ал. 2, включително
данни по смисъла на чл. 5 от Закона за защита на личните данни, Националното звено
ги заличава незабавно.
Чл. 42г. (1) Резервационните данни на пътниците се предават на Националното звено
48 часа преди обявеното време за излитане
и непосредствено преди полета.
(2) При наличие на данни за непосредствена заплаха от извършване на престъпление,
посочено в чл. 42а, ал. 2, въздушните превозвачи предават резервационните данни на
пътниците по искане и в срокове, определени
от Националното звено.
Чл. 42д. (1) Националното звено може да
съпоставя данните по чл. 42б, ал. 2 с данни,
съдържащи се в информационни фондове на
агенцията, Министерството на вътрешните
работи и Агенция „Митници“, и да обработва
получените резултати.
(2) Информационните фондове по ал. 1 се
определят в съвместна заповед на председателя
на Държавна агенция „Национална сигурност“
и съответния ведомствен ръководител.
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(3) Редът за достъп до информационни
фондове на Министерството на вътрешните работи се определя с инструкцията по
чл. 31, ал. 3.
(4) Редът за достъп до информационни
фондове на Агенция „Митници“ се определя
със съвместна инструкция на председателя
на агенцията и на директора на Агенция
„Митници“.
(5) Решението на компетентните органи
за предприемане на мерки спрямо конкретно
лице, които може да имат правни или други
съществени последици за него, не може да
се основава единствено на резултата от автоматизираното обработване на резервационни данни на пътниците. Всяко съвпадение
вследствие на автоматизирано обработване на
резервационни данни се преглежда поотделно
по неавтоматизиран начин.
Чл. 42е. (1) Националното звено предоставя незабавно данните по чл. 42б, ал. 2, т. 18
на Главна дирекция „Гранична полиция“ на
Министерството на вътрешните работи.
(2) При съвпадени я по предварително
определени критерии Националното звено
предоставя незабавно данните по чл. 42б,
ал. 2 и резултатите от тяхното обработване
на следните структури съобразно тяхната
компетентност:
1. Националния контратерористичен център;
2. Агенция „Митници“;
3. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на
вътрешните работи;
4. Главна дирекция „Гранична полиция“
на Министерството на вътрешните работи.
(3) Методиката за определяне на критериите
по ал. 2 и редът за предоставяне на данните
на Националния контратерористичен център
се определят с инструкция на председателя
на агенцията, съгласувана с ръководителите
на представените в центъра ведомства, при
спазване на принципа „необходимост да се
знае“.
(4) Методиката за определяне на критериите
по ал. 2 и редът за предоставяне на данните
на структурите по ал. 2, т. 2 – 4 се определят
със съвместна инструкция на председателя
на агенцията и на съответния ведомствен
ръководител при спазване на принципа „необходимост да се знае“.
Чл. 42ж. (1) Данни по чл. 42б, ал. 2 и
резултати от тяхното обработване могат да
бъдат предоставяни и на следните структури
съобразно тяхната компетентност:
1. органите на досъдебното производство
и съда;
2. Държавна агенция „Разузнаване“;
3. Агенция „Митници“;
4. Главна дирекция „Национална полиция“
на Министерството на вътрешните работи;
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5. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на
вътрешните работи;
6. дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ на Министерството на вътрешните работи;
7. специализираните и териториалните
дирекции на Държавна агенция „Национална
сигурност“.
(2) Данни по чл. 42б, ал. 2 и резултати
от тяхното обработване се предоставят след
мотивирано писмено искане до Националното
звено за всеки конкретен случай при спазване
на принципа „необходимост да се знае“.
(3) Искането по ал. 2 съдържа информация относно периода от време, конкретните
данни по чл. 42б, ал. 2 и/или резултати от
тяхното обработване, вида престъпление по
чл. 42а, ал. 2, правното основание и срока за
получаване на данните.
(4) Искането по ал. 2 се подписва от ръководителя на съответната структура по ал. 1
или от оправомощено от него длъжностно
лице и се изпраща по електронен път или
на хартиен носител до Националното звено.
(5) В случай на непосредствена заплаха
от извършване на престъпление, посочено в
чл. 42а, ал. 2, искането може да бъде отправено и устно от лицето по ал. 4. В срок до
24 часа искането се предоставя и в писмена
форма по реда на ал. 4.
(6) При невъзможност данни по чл. 42б,
ал. 2 или резултати от тяхното обработване
да бъдат предоставени в посочения в искането
срок, Националното звено незабавно уведомява структурата по ал. 1.
(7) Националното звено отказва предоставянето на данни по чл. 42б, ал. 2 и резултати
от тяхното обработване, ако не са изпълнени
изискванията по ал. 3. В тези случаи Националното звено уведомява писмено или по
електронен път структурата по ал. 1, като
посочва мотивите за отказа.
Чл. 42з. (1) След изтичане на три месеца
от предаването на резервационните данни
на пътниците от въздушните превозвачи,
Националното звено деперсонализира чрез
маскиране данните по чл. 42б, ал. 2, т. 4, 5,
6, 8, 12, 17 и 18.
(2) Резервационните данни на пътниците
се съхраняват от Националното звено за срок
5 години от датата на тяхното получаване.
(3) В срока за съхранение по ал. 2 разкриване на пълните данни по ал. 1 може да се
направи по писмено искане на ръководителите на структурите по чл. 42е и чл. 42ж – в
случаите на конкретна и реална заплаха от
извършване на престъпление, посочено в
чл. 42а, ал. 2 или за нуждите на конкретно
разследване.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

(4) След изтичане на срока по ал. 2 резервационните данни на пътниците, включително
и съответните резервни копия и архиви се
заличават.
Чл. 42и. (1) Структурите по чл. 42е и 42ж
съхраняват получените данни по чл. 42б, ал. 2
за срок 5 години от датата на тяхното получаване в Националното звено, освен в случаите,
в които специален закон предвижда друго.
(2) Данните по чл. 42б, ал. 2, т. 18, получени по реда на чл. 42е, ал. 1, се заличават
от компетентните органи на Главна дирекция
„Гранична полиция“ на Министерството на
вътрешните работи в срок до 24 часа от получаването им, освен когато те са необходими за
упражняване на правомощията им по закон.
Чл. 42к. Въздушните превозвачи, превозващи до и от територията на Република България
пътници, заличават предоставените лични
данни по чл. 42б, ал. 2, т. 18 в срок 24 часа
от пристигането на транспортното средство
на територията на страната.
Чл. 42л. Държавна агенция „Национална
сигурност“ води регистър на получените данни
по чл. 42б, ал. 2, на предоставените данни, на
заличаването им, осъществения достъп и на
писмените искания на структурите по чл. 42ж.
Чл. 42м. (1) Националното звено може да
предоставя резервационни данни на пътниците и/или резултати от тяхното обработване
и на компетентни органи на други държави
само когато са налице едновременно следните
условия:
1. това е необходимо за предотвратяването,
разкриването, разследването и наказателното
преследване на престъпленията, посочени в
чл. 42а, ал. 2;
2. получателят е компетентен да осъществява дейности по т. 1;
3. получателят осигурява адекватно ниво на
защита за планираното обработване на данни.
(2) Преценката на адекватността на нивото
на защита на личните данни се извършва от
Комисията за защита на личните данни в
съответствие със Закона за защита на личните данни.
(3) Предоставянето на резервационни данни на пътниците и/или резултати от тяхното
обработване на компетентни органи на държава – членка на Европейския съюз, както и
на друга държава – членка на Европейското
икономическо пространство, се извършва
свободно при спазване на условията по ал. 1,
т. 1 и 2.
Чл. 42н. (1) Упражняването на правата на
физическите лица във връзка с обработването
на данни по чл. 42б, ал. 2, отнасящи се до тях,
от Националното звено и от компетентните
структури по чл. 42е и 42ж се извършва при
условията и по реда на този закон и на Закона
за защита на личните данни.
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(2) Резервационните данни на пътниците
се обработват от Националното звено и от
компетентните структури по чл. 42е и 42ж
в съответствие с изискванията на Закона за
защита на личните данни и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
Чл. 42о. (1) Контролът по защитата на
правата на физическите лица при обработване
на данни по чл. 42б, ал. 2, отнасящи се до
тях, и при осъществяване на достъп до тези
данни се упражнява от Комисията за защита
на личните данни.
(2) Извън случаите по ал. 1 контролът по
изпълнение на задълженията на въздушните
превозвачи по тази глава се осъществява от
Националното звено.“
§ 5. В чл. 43, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. държавните служители по този закон;“.
§ 6. В чл. 54, ал. 2 изречение второ се изменя така: „Срокът за провеждане на конкурса
е до три месеца и може да бъде удължен до
6 месеца общо.“
§ 7. Създава се чл. 65а:
„Чл. 65а. (1) Държавен служител може да
бъде временно назначен на по-висока вакантна
длъжност в друго структурно звено в агенцията
до назначаване на титуляр на длъжността.
(2) Временното назначаване се извършва
със съгласието на служителя или в случаите
на мотивирана служебна необходимост.
(3) Назначаването по ал. 1 се извършва
със заповед на органа по назначаване след
изготвено мотивирано предложение до него
по ред, определен със заповед на председателя
на агенцията.
(4) Временното назначаване е за срок до
една година с възможност за еднократно
удължаване на срока с още една година.
(5) За срока на временното назначаване
д ържавни я т сл у ж и тел пол у чава месечно
възнаграждение в минималния размер на
основното месечно възнаграждение за ранга
и степента на по-високата длъжност.“
§ 8. В чл. 88, ал. 2, т. 1 съюзът „и“ след
думата „председателя“ се заменя със запетая
и след думите „заместник-председателите“ се
поставя запетая и се добавя „административния секретар“.
§ 9. В чл. 91, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 9:
„9. тежки нарушения на Етичния кодекс
за поведение на държавните служители в
Държавна агенция „Национална сигурност“,
уронващи престижа на агенцията;“.
2. Създават се т. 10 и 11:
„10. явяване на работа в състояние, което
не позволява да се изпълняват служебните
задължения, причинено от употреба на алкохол
или други упойващи вещества, установено по
ред, определен със заповед на председателя
на агенцията;
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11. у потреба на наркотични вещества,
установена по ред, определен със заповед на
председателя на агенцията;“.
3. Досегашната т. 9 става т. 12.
§ 10. В чл. 110, ал. 1, т. 7, буква „г“ след
д у мите „к ласифицирана информаци я“ се
поставя запетая и се добавя „или отказ на
държавния служител да подаде документи
за поредно проучване по реда на Закона за
защита на класифицираната информация“.
§ 11. В чл. 117 се създава ал. 9:
„(9) При определяне на обезщетението по
ал. 1 – 3 се приспадат толкова брутни месечни възнаграждения, колкото са изплатени за
прослужени години по специални закони преди
постъпване на служба в Държавна агенция
„Национална сигурност“.“
§ 12. Създава се чл. 134а:
„Чл. 134а. (1) Въздушен превозвач, който не
предостави на Националното звено данните
по чл. 42б, ал. 2, т. 1 – 17 и т. 19, се наказва
с глоба, съответно с имуществена санкция в
размер от 3000 до 10 000 лв.
(2) Въздушен превозвач, който не изпълни
задължението си по чл. 42в, ал. 2, се наказва
с глоба, съответно с имуществена санкция в
размер от 3000 до 8000 лв.
(3) Въздушен превозвач, който не предостави на Националното звено данните по чл. 42б,
ал. 2, т. 18, се наказва с глоба, съответно с
имуществена санкция в размер от 6000 до
10 000 лв.
(4) Наказанието по ал. 3 се налага и на
въздушен превозвач, който предостави непълни или неточни данни по чл. 42б, ал. 2, т. 18.
(5) Въздушен превозвач, който предостави
на Националното звено данните по чл. 42б,
ал. 2 след изтичане на сроковете, посочени в
чл. 42г, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 3000 до 8000 лв.
(6) Въздушен превозвач, който предостави
на Националното звено данните по чл. 42б,
ал. 2 във формати или по начини, различни
от посочените в чл. 42в, ал. 1, се наказва с
глоба, съответно с имуществена санкция в
размер от 3000 до 8000 лв.
(7) За нарушение по глава шеста „а“, за
което не е предвидено друго наказание, на
въздушния превозвач се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 2000
до 6000 лв.
(8) Когато нарушенията по ал. 1 – 6 са
извършени повторно, на въздушния превозвач се налага глоба, съответно имуществена
санкция в двоен размер.“
§ 13. В чл. 135, ал. 2 накрая се добавя „или
оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 14. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 10, 11, 12 и 13:
„10. „Обработване на данни за лица, превозвани по въздух“ е всяко действие или
съвкупност от действия, извършени с авто-
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матични или с други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване,
адаптиране или изменение, възстановяване,
консултиране, у пот реба, разкриване чрез
предаване, разпространяване, предоставяне,
актуализиране или комбиниране, блокиране,
заличаване или унищожаване.
11. „Непосредствено преди полета“ е времето, след като пътниците са се качили на
самолета в подготовка за излитане и вече
няма възможност за качване или слизане.
12. „Деперсонализиране чрез маскиране на
данните“ е действие по скриване на част от
елементите на данните, без те да се заличават.
13. „Въздушен превозвач“ е лице, което
извършва професионални превози на пътници
по въздушен път.“
Допълнителна разпоредба
§ 15. Този закон въвежда изискванията на
Директива 2004/82/ЕО на Съвета от 29 април
2004 г. относно задължението на превозвачите да съобщават данни на пътниците (ОВ, L
261/24 от 6 август 2004 г.).
Заключителни разпоредби
§ 16. В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон Министерският съвет приема
подзаконовите нормативни актове във връзка
с организацията на работа на Националното
звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република
България, превозвани по въздух.
§ 17. В двумесечен срок от влизането в
сила на този закон:
1. председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“ и министърът на
вътрешните работи определят реда за достъп на Националното звено за получаване
и обработване на резервационни данни на
пътниците в Република България, превозвани по въздух, до информационни фондове
на Министерството на вътрешните работи с
инструкцията по чл. 31, ал. 3;
2. председателят на Държавна агенция
„Национа лна сиг у рност“, минист ърът на
вътр ешните работи и директорът на Агенция
„Митници“ издават инструкциите по чл. 42д,
ал. 4 и чл. 42е, ал. 4.
§ 18. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30
от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г.,
бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52
и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30,
36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от
2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47,
82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г.,
бр. 41, 81 и 99 от 2011 г. бр. 38, 60 и 82 от
2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98
от 2014 г. и бр. 28 и 89 от 2015 г.) се правят
следните допълнения:
1. В глава пета се създава чл. 64в:
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„Чл. 64в. Въздушните превозвачи са длъжни
да предават резервационни данни на пътниците, които превозват до, във и от територията
на Република България, на Националното
звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република
България, превозвани по въздух, при условия
и по ред, определени със Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“.“
2. В § 3 от допълнителните разпоредби се
създава т. 72:
„72. „Резервационни данни на пътниците“
са запис на изискванията за пътуването на
всеки пътник, в който се съдържа цялата
информация, необходима за обработване и
контролиране на резервацията от въздушните
превозвачи, извършващи резервацията, и от
участващите въздушни превозвачи, за всяко
пътуване, резервирано от пътник или от негово
име, без значение дали данните се съдържат
в системи за резервация, системи за контрол
на излитанията или в сходни системи със
същите функционални възможности.“
§ 19. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74,
82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и
43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23,
52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и
бр. 14, 79 и 80 от 2015 г.) се правят следните
изменения:
1. Член 20а се отменя.
2. Член 51а се отменя.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 10 февруари 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1135

УКАЗ № 26
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
За кон ът за доп ъ л нен ие на Гра ж да нск и я
процесуален кодекс, приет от ХLIІI Народно
събрание на 10 февруари 2016 г.
Издаден в София на 18 февруари 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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ЗАКОН

за допълнение на Гражданския процесуален
кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50
от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от
2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение
№ 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100
от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45,
49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53
и 98 от 2014 г. и бр. 50 от 2015 г.)
Параграф единствен. Създава се глава
петдесет и осма „б“ с чл. 627г – 627и:
„ Г л а в а

п е т д е с е т

и

о с м а

„б“

ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪД ЕБН И РЕШ ЕН И Я И ИЗД А ВА Н Е Н А
ЕВРОПЕЙСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАС Л Е ДС Т ВО ВЪ З ОС НОВА Н А РЕГЛ АМЕНТ (ЕС) № 650/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 4 ЮЛИ
2012 Г. ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА,
ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИЗНАВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ И
ПРИЕМАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
АВТЕНТИЧНИ АКТОВЕ В ОБЛАСТТА НА
НАСЛЕДЯВАНЕТО И ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА НАСЛЕДСТВО (ОВ, L 201/107 от 27 юли
2012 г.), НАРИЧАН ПО-НАТАТЪК „РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 650/2012“
Признаване по съдебен ред
Чл. 627г. (1) В случая по чл. 39, параграф
2 от Регламент (ЕС) № 650/2012 заинтересованата страна може да поиска признаване на
чуждестранно съдебно решение по реда на
чл. 627д от окръжния съд по постоянния адрес
на насрещната страна, по нейното седалище
или по местоизпълнението.
(2) Съдът по ал. 1 се произнася и по исканите привременни и обезпечителни мерки
по чл. 54, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 650/2012.
Допускане на изпълнението
Чл. 627д. (1) Молбата за допускане на изпълнението на съдебно решение или на друг
акт, постановен в друга държава – членка на
Европейския съюз, се подава до окръжния съд
по постоянния адрес на длъжника, по неговото
седалище или по местоизпълнението. Не се
представя препис от молбата за връчване на
длъжника.
(2) Съдът разглежда молбата в закрито
заседание.
(3) В разпореждането, с което се уважава
молбата, съдът определя приложимия срок за
обжалване по чл. 50, параграф 5 от Регламент
(ЕС) № 650/2012. Не се допуска предварително
изпълнение на разпореждането, с което се
уважава молбата.
(4) Съдът се произнася с определение по
исканите привременни и обезпечителни мерки.
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(5) Разпореждането по допускането се смята за решение, постановено в исков процес.
(6) Разпореждането подлежи на въззивно
обжалване пред Софийския апелативен съд.
Решението на Софийския апелативен съд
подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд.
Издаване на европейско удостоверение за наследство
Чл. 627е. (1) Когато българският съд е международно компетентен съгласно чл. 4, 7, 10 и
11 от Регламент (ЕС) № 650/2012, заявлението
за издаване на европейско удостоверение за
наследство се подава пред районния съд по
последния постоянен адрес на починалия, ако
такъв липсва – по последния му адрес в страната, а при липса на адрес в страната – пред
Софийския районен съд.
(2) В случай че заявлението по ал. 1 е уважено, съдът издава европейско удостоверение
за наследство, като използва формуляра от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1329/2014 на
Комисията от 9 декември 2014 г. за изготвяне
на формулярите, посочени в Регламент (ЕС)
№ 650/2012 на Европейския парламент и на
Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението
на решения и приемането и изпълнението на
автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско
удостоверение за наследство (ОВ, L 359/30 от
16 декември 2014 г.).
(3) Европейското удостоверение за наследство, както и отказът за издаването му
подлежат на обжалване пред съответни я
окръжен съд в едномесечен срок, който тече
от момента на връчването.
(4) Когато издаденото европейско удостоверение за наследство е неточно или отказът
за издаването му е неоснователен, съдът отменя постановения акт изцяло или отчасти
и връща делото на първоинстанционния съд
със задължителни указания.
Обжалване на актовете за поправка, изменение
или оттегляне на европейско удостоверение за
наследство
Чл. 627ж. (1) Актовете, постановени по
искане за поправка, изменение или оттегляне
на европейско удостоверение за наследство,
подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от
момента на връчването.
(2) Когато издаденото европейско удостоверение за наследство е неточно или отказът за
поправката, изменението или оттеглянето му
е неоснователен, съдът отменя постановения
акт изцяло или отчасти и връща делото на
първоинстанционния съд със задължителни
указания.
Обжалване на спирането на действието на
европейско удостоверение за наследство
Чл. 627з. Спирането на действието на европейско удостоверение за наследство, издадено

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

от районния съд, може да бъде обжалвано в
едноседмичен срок пред окръжния съд.
Приложимост на общите правила на охранителните производства
Чл. 627и. За неуредените от Регламент (ЕС)
№ 650/2012 въпроси, свързани с производството по издаване на европейско удостоверение
за наследство, се прилагат общите правила
на глава четиридесет и девета.“
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 10 февруари 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1133

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Комисията
за регулиране на съобщенията в областта на
пощенските услуги – „Анализ на пазара на
пощенските услуги за 2014 г.“
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона
за пощенските услуги
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Комисията
за регулиране на съобщенията в областта на
пощенските услуги – „Анализ на пазара на
пощенските услуги за 2014 г.“.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 12 февруари 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1138

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Комисията
за регулиране на съобщенията в областта на
електронните съобщения за 2014 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона
за електронните съобщения
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Комисията
за регулиране на съобщенията в областта на
електронните съобщения за 2014 г.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 12 февруари 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1139
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ДЕКЛАРАЦИЯ

на Четиридесет и третото Народно събрание
във връзка със задълбочаващата се криза на
българо-гръцката граница, предизвикана от
блокадите на гръцки фермери
Като отбелязва продължаващата няколко
седмици поредна незаконна блокада на контролно-пропускателни пунктове на границата между Република България и Република
Гърция, организирана от гръцки граждани;
– като подчертава задълбочаващата се
конфликтна обстановка от двете страни на
блокираните гранични пунктове, провокирани
от действията на протестиращите от гръцка
страна;
– като констатира невъзможността на гръцките власти да осъществят адекватен контрол
на пропускателните пунктове по границата
с България;
– като припомня ангажиментите, поети
от Гърция към страните – членки на Европейския съюз, и фундаменталното право за
свободно движение на стоки, услуги, капитали и хора;
– като посочва крайно негативните последици за българската икономика и в частност
за българските превозвачи,
Четиридесет и третото Народно събрание
на Република България:
1. Не приема блокирането от гръцка страна
на пропускателни пунктове на границата с
България.
2. Настоятелно приканва гръцките власти
да предприемат необходимите мерки за въвеждане на ред и за осигуряване на свободно
движение през границата.
3. Настоява отговорните български институции да продължат усилията си в посока на
разрешаване на кризата в двустранен план.
4. Призовава Европейската комисия, в
ролята си на пазител на европейските договори, съблюдаващ прилагането им, да вземе
незабавно отношение по случая, включително
и да започне наказателна процедура срещу
правителството на Република Гърция.
5. Изразява увереност, че няма да бъде
допуснато от гръцка страна кризата да доведе
до влошаване на двустранните отношения.
Декларацията е приета от 43-то Народно
събрание на 19 февруари 2016 г. и е подпечатана
с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
МЕМОРАНДУМ ЗА
РАЗБИРАТЕЛСТВО
между Министерството на образованието и
науката на Република България и Националния съвет за научно и технологично развитие
на Федеративна република Бразилия
(Одобрен с Решение № 47 от 28 януари 2016 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 1 февруари 2016 г.)
Министерството на образованието и науката на Република България, представлявано в
настоящия акт от заместник-министър проф.
Костадин Костадинов, жител на гр. София, в
изпълнение на пълномощията, предоставени
му вследствие на изборите за 43-то Народно
събрание от 7 ноември 2014 г.,
и
Националният съвет за научно и технологично развитие (CNPq), обществена организация, учредена чрез Закон № 6.129 от
6 ноември 1974 г., регламентирана с Декрет
№ 7.899 от 4 февруари 2013 г., към Министерството на науката, технологиите и иновациите
(МНТИ) на Федеративна република Бразилия
със седалище в Бразилия, Федерален окръг,
SHIS Quadra 1, conjunto B – Bloco D – 2° етаж,
пощенски код 71605-190, вписано в регистъра
на Министерството на финансите CNPJ/MF
под номер 33.654.831/0001-36, представляван
в настоящия акт от Председателя си Ернан
Шаймович Гуралник, жител на град Бразилия, Федерален окръг, при упражняване
на правомощията, предоставени с Указ на
Президентството на Републиката, публикуван в Официалния вестник на съюза – DOU,
Раздел 2, на 10 февруари 2015 г.,
наричани по-долу „Страните“, осъзнавайки
важността на насърчаването на научното и
технологичното сътрудничество между Бразилия и България, желаейки да засилят това
сътрудничество на основата на взаимна изгода,
се споразумяха за следното:
Член 1
Предмет
Ст рани те ще насърчават и подк реп я т
сътрудничеството на основата на равнопоставеност и взаимна изгода в съответствие с
разпоредбите на този Меморандум за разбирателство, както е определен от Страните и
съгласно техните вътрешни правила.
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Член 2
Форми на сътрудничество
Страните ще насърчават такова сътрудничество чрез следните механизми в съответствие с техните вътрешни отговорности
и с националното законодателство и други
действащи прави ла в тех ни те съот вет ни
страни:
а) съвместно финансиране на взаимно
договорени развойни проекти;
б) обмен на изследователи, учени и студенти
с цел насърчаване на научните изследвания,
консултациите и обмена на опит в рамките
на съвместни изследователски проекти;
в) организиране на научни и технологични
семинари, работни срещи, симпозиуми и други
срещи от взаимен интерес за насърчаване на
взаимодействието между съответните институции и изследователски организации в двете
страни и за идентифициране на възможности
за сътрудничество;
г) обмен на информация за съвместни изследователски политики и стратегии;
д) обмен на информация и научни публикации, и
е) други форми на научно и технологично
сътрудничество, договорени между Страните.
Член 3
Формализиране
За изпълнението на този Меморандум за
разбирателство Страните приемат да създадат
съвместни програми чрез Споразумение за
сътрудничество.
Член 4
Финансиране на програми и проекти
Всяка Страна е длъжна да предприеме
необходимите мерки, за да осигури финансови средства за изпълнението на програмите
и проектите, одобрени след сключване на
Споразумението за сътрудничество между
Страните.
Член 5
Представители
Страните следва да определят представители, които да отговарят за координацията,
изпълнението и последващите действия, свързани с този Меморандум за разбирателство, и
за преговорите и размяната на кореспонденция
между Страните.
(1) Страните се ангажират да осигурят
възможност тези представители да изпълняват своите задължения съгласно този Член
и да съобщават своевременно на другата
Страна смяната или заместването на своите
представители.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

Член 6
Валидност и анулиране
Този Меморандум за разбирателство влиза в сила на датата на подписването си и е
валиден за период от две (2) години, като се
подновява автоматично за същите периоди,
освен ако някоя Страна не информира писмено другата за решението си да го анулира.
(1) Анулирането влиза в сила шест месеца
след датата на получаване на уведомлението.
Член 7
Противоречия
Всякакви противоречия, които могат да
възникнат при изпълнението на този Меморандум за разбирателство, се разрешават чрез
преговори или размяна на кореспонденция
между Страните.
Заключителни разпоредби
Страните не носят отговорност за неизпълнение в случай на непреодолима сила.
Подписан на 1 февруари 2016 г. в Бразилия
в два оригинални екземпляра на български,
английски и португалски език, като всички
текстове се еднакво автентични. В случай
на разминаване в тълкуването валиден е
английският текст.
За Министерството
За Националния съвет
на образованието и
за научно и технологичнауката на Република но развитие (CNPq) на
България:
Федеративна република
Костадин Костадинов,
Бразилия:
заместник-министър
Ернан Шаймович
Гуралник,
председател
1151

ПРОГРАМА

за научно-техническо сътрудничество между
Министерството на образованието и науката
на Република България и Министерството на
науката на Черна гора
(Одобрена с Решение № 435 от 12 юни 2015 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването є – 22 юли 2015 г.)
Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството
на науката на Черна гора (наричани по-долу
„Отговорните институции“) в изпълнение на
чл. 1 на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Черна гора за научно-техническо
сътрудничество, подписано на 18.03.2011 г. в
София, постигнаха договореност за следната
Програма за научно-техническо сътрудничество.
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І. Създаване на Съвместна българо-черногорска комисия
1. За изпълнение на Програмата се създава
Съвместна българо-черногорска комисия за
научно-техническо сътрудничество (наричана
по-долу „Комисията“). Комисията е съставена
от равен брой представители на Отговорните
институции.
2. Комисията заседава веднъж на всеки две
години, освен ако не бъде договорено друго,
на алтернативен принцип в Република България и в Черна гора в съвместно договорен
период. При необходимост Комисията може
да провежда междинни срещи (между две
последователни заседания) или да осъществява своята дейност по кореспондентски път.
3. Комисията приема работна програма
за нау чно -т ех ни ческо сът ру дни чес т во за
следващи две години и определя периода за
обявяване на съвместен конкурс за разработ
ване на научни проекти.
4. Комисията определя административните и финансовите условия за изпълнение на
одобрените проекти, подкрепя реализирането
на съвместни научни форуми, размяна на
научни кадри и научно-техническа информация съобразно финансовите възможности
на всяка държава.
ІІ. Приоритети на сътрудничество
1. Тази Програма се реализира в следните
приоритетни научни области:
– аграрни науки;
– медицина и обществено здраве;
– устойчиво развитие и туризъм;
– енергетика;
– информационни и комуникационни технологии;
– нови суровини и материали.
2. Сътрудничеството може да се осъществява и в други приоритетни области на науката
и технологиите за създаването на научни партньорства и изграждането на научни мрежи с
цел участие в други европейски и трансевропейски програми и инициативи след взаимни
консултации между Отговорните институции.
ІІІ. Административни и финансови условия
за изпълнение на съвместните проекти
1. Административни условия:
1.1. Отговорните институции насърчават
разработването на нау чноизследователски
проекти в одобрените приоритетни области
на сътрудничество.
1.2. На всеки две години обявяват конкурси
за разработване на съвместни проекти за осъществяване на научен обмен между научните
институции от двете държави.
1.3. Независимо една от друга организират експертна оценка на всички проекти
и одобряват (на база най-висока осреднена
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експертна оценка) списък с проекти за съвместно изпълнение в Република България и
в Черна гора.
1.4. За Министерството на образованието
и науката на Република България конкурсите
се обявяват и провеждат от Фонд „Научни
изследвания“.
1.5. Изпълнението на научноизследователските проекти започва в началото на следващата календарна година след годината на
обявяване на конкурса.
1.6. Общата продължителност на проектите
е 2 години.
1.7. Научните резултати от изпълнението на
съвместните проекти се използват съобразно
националните законодателства и прилаганите
практики във всяка от двете държави.
2. Финансови условия:
2.1. В рамките на утвърдените им бюджети
отговорните институции осигуряват финансовите средства, с които може да разполага
всеки проект за изпълнение на работната
програма. Същите да бъдат в размер до 2500
евро за двугодишния период на изпълнение на
проекта, разпределени в план-сметка, която
е неразделна част от неговата документация.
2.2. Подкрепят обмена на двама учени от
всяка страна за максимален срок от 7 дни за
всеки за двугодишния период на изпълнение
на проекта или един учен от всяка страна за
максимален срок от 14 дни за целия период
на изпълнение на проекта.
2.3. Изпращащата страна поема разходите за международен транспорт и здравна
застраховка.
2.4. Приемащата страна поема разходите
за дневни, квартирни и вътрешен транспорт
на своята територия в съответствие с националните законодателства.
2.5. Средствата за финансиране на проектите се предвиждат в годишните бюджети на
Отговорните институции, а за Министерството
на образованието и науката на Република
България – в годишните оперативни програми
на Фонд „Научни изследвания“.
ІV. Продължителност и прекратяване на
Програмата
Тази Програма влиза в сила от датата на
нейното подписване и продължава да действа
до изтичане срока на валидност на Споразумението, подписано между правителството
на Република България и правителството на
Черна гора, за научно-техническо сътрудничество от 18.03.2011 г.
Програмата може да бъде допълвана и
променяна въз основа на взаимно одобрени от Министерството на образованието и
науката на Република България и/или от
Министерството на науката на Черна гора
предложения.
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Ангажименти, поети по време на действие
на Програмата, но недовършени до момента
на нейното изтичане, ще бъдат завършени
според клаузите на Програмата, освен ако
страните не се споразумеят за друго.
Тази Програма е подписана на 22 юли
2015 г. в Подгорица и в София в два оригинални екземпляра, по един на български,
черногорски и английски език. В случай на
различия в тълкуването валиден ще бъде
английският текст.
За Министерството на
образованието и науката
на Република България:
Костадин Костадинов,
заместник-министър
1150

За Министерството
на науката
на Черна гора:
Смиляна Прелевич,
главен секретар

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредба № H-3 от
2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО)
№ 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г.
относно контролните уреди за регистриране
на данните за движението при автомобилен
транспорт и Регламент (ЕО) № 561/20 06
на Европейския парламент и на Съвета от
15 март 2006 г. за хармонизиране на някои
разпоредби от социалното законодателство,
свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО)
№ 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (обн., ДВ,
бр. 31 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2011 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите
„Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20
декември 1985 г. относно контролните уреди
за регистриране на данните за движението
при автомобилен транспорт и“ се заменят с
„Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г.
относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85
на Съвета относно контролните уреди за
регистриране на данните за движението при
автомобилен транспорт и за изменение на
Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския
парламент и на Съвета за хармонизиране на
някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт
и за необходимите мерки за изпълнението и
прилагането на“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
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1. В а л. 1 д у м и т е „Регла мен т (ЕИО)
№ 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г.
относно контролните уреди за регистриране
на данните за движението при автомобилен
транспорт (ОВ L 370/1985 г., Специално издание на български език, глава 07, том 1, стр.
234 – 247) (Регламент (ЕИО) № 3821/85)“ се
заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 4
февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за
движението при автомобилен транспорт и за
изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на
Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното
законодателство, свързани с автомобилния
транспорт (OB, L 60 от 2014 г., стр. 1 – 33)
(Регламент (ЕС) № 165/2014)“.
2. В а л. 2 д у м и т е „Регла мен т (ЕИО)
№ 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 165/2014“.
§ 3. В чл. 10, ал. 1 думите „чл. 15, параграф
7 от Регламент (ЕИО) № 3821/85“ се заменят
с „чл. 34 от Регламент (ЕС) № 165/2014“.
§ 4. В чл. 13, ал. 1 думите „областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“, в който“ се
заменят с „регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
в което“.
§ 5. В чл. 17, ал. 1 думите „областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“, в който“ се
заменят с „регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
в което“.
§ 6. В чл. 21, ал. 1 думите „областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“, в който“ се
заменят с „регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
в което“.
§ 7. В § 3 от заключителната разпоредба
към наредбата думите „Регламент (ЕИО)
№ 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 165/2014“.
Допълнителна разпоредба
§ 8. Навсякъде в наредбата думите „съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ се заменят със „съответното
регионално звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, а думите „областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ и
„областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“
се заменят с „регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Министър:
Ивайло Московски
1217
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-1
от 7 януари 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с наш вх.
№ 04-02-283 от 12.12.2015 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН,
отразено в т. 3 на протокол № 46 от 21.01.2014 г.
и потвърдено в т. 9.12 на протокол № 50 от
16.09.2014 г., назначен със Заповед № РД-9К-150
от 1.11.2013 г. и изменение Заповед № РД-9К-176
от 21.12.2013 г. и Заповед РД-09-742 от 5.09.2014 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Останки от
римски път „Виа Диагоналис“ (Via Diagonalis)“,
разположен в м. Хауза при с. Капитан Андреево – ГПП Капитан Андреево, община Свиленград,
област Хасково, с класификация на археологическа единична недвижима културна ценност и
с категория „национално значение“.
1.1. Определям режимите за опазване на
недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е определен с полигон от 4
точки с координати, както следва:
т. A: Х – 4554659.78;
У – 9493253.66;
т. Б: Х – 4554663.23;
У – 9493490.56;
т. В: Х – 4554635.36;
У – 9493483.90;
т. Г: Х – 4554635.28;
У – 9493291.43.
1.1.2. Граници на недви ж имата к улт у рна
ценност:
– от юг – правата Г-В;
– от север – правата А-Б;
– от изток – правата Б-В;
– от запад – правата А-Г.
1.1.3. Териториалният обхват, описан в посочените в т. 1.1.2 граници на недвижимата културна
ценност, включва трасето на АМ „Марица“ и
част от имот № 33028 от масив 33 от землището на с. Капитан Андреево. Имотите са частна
собственост.
1.1.4. Граници на охранителната зона на недвижимата културна ценност:
– от юг – по южната и западната граница
на имот № 36110.33.50, по южната и западната
граница на имот № 36110.33.900 и по южната
граница на имот № 36110.331.13 от землището на
с. Капитан Андреево;
– от север – по северната граница на имоти
с № 36110.331.15, 36110.33.37 (дере), 36110.33.1,
36110.33.19 (полски път), 36110.33.12, 36110.33.21
(полски път) и 36110.33.25 от землището на с.
Капитан Андреево;

– от изток – по източните граници на имоти с
№ 36110.33.25, 36110.33.26, 36110.33.27, 36110.33.28, по
част от източната граница на имот 36110.33.19 (полски път), от т. Д (с координати: Х= 4554614.29, Y=
9493472.06 – координатна система 1970 г.) до т. Е (с
координати: Х= 4554608.20, Y= 9493427.90 – координатна система 1970 г.) и оттам по югоизточната
граница на имот № 36110.33.18 от землището на
с. Капитан Андреево;
– от запад – по западните граници на имоти с № 36110.331.13, 36110.331.14 и 36110.331.15 от
землището на с. Капитан Андреево.
1.1.5. Териториалният обхват на охранителната
зона, определен с описаните граници, включва имоти с № 36110.33.1, 36110.33.2, 36110.33.3,
36110.33.4, 36110.33.5, 36110.33.6, 36110.33.7, 36110.33.8,
36110.33.9, 36110.33.10, 36110.33.12, 36110.33.13,
36110.33.14, 36110.33.15, 36110.33.16, 36110.33.17,
36110.33.17, 36110.33.18, 36110.33.19 (полски път),
36110.33.20, 36110.33.21 (полски път), 36110.33.22,
36110.33.23, 36110.33.25, 36110.33.26, 36110.33.27,
36110.33.28, 36110.33.34, 36110.33.35, 36110.33.37
(дере), 36110.33.50, 36110.33.60, 36110.33.160,
36110.33.170, 36110.33.900, 36110.331.13, 36110.331.14,
36110.33.15 от землището на с. Капитан Андреево.
1.2. Предписания за опазване на:
1.2.1. територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
режими за опазване на „Останки от римски път
„Виа Диагоналис“ (Via Diagonalis)“, разположен
в м. Хауза при с. Капитан Андреево – ГПП
Капитан Андреево, община Свиленград, област
Хасково, във връзка с предоставяне на статут на
недвижимата културна ценност;
1.2.2. територията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
„Останки от римски път „Виа Диагоналис“ (Via
Diagonalis)“, разположен в м. Хауза при с. Капитан Андреево – ГПП Капитан Андреево, община
Свиленград, област Хасково, във връзка с предоставяне на статут на недвижимата културна
ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал и
предписанията за опазване се съхраняват в Националния документален архив на Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Достъпът до тях се осъществява чрез регистъра
по чл. 68 ЗКН към Националния институт за
недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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За министър:
Б. Банов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-33
от 21 януари 2016 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 61 от
Закона за защитените територии утвърждавам
плановете за управление на резерват „Конгура“,
резерват „Али ботуш“, резерват „Ореляк“ и резерват „Соколата“.
Екземпляри от плановете за управление на
резерват „Али ботуш“, резерват „Ореляк“ и резерват „Соколата“ да се предоставят на съответните
регионални и местни органи.

1167

Министър:
Ив. Василева

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 1041
от 8 декември 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката и
на нейната администрация, решение на комисията
по т. 50 съгласно протокол № 44 от 5.11.2015 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, изискванията на стандарт БДС EN 60825-1 и Решение
2014/59/ЕС на Комисията от 5 февруари 2014 г.
относно изискванията за безопасност, които трябва
да бъдат обхванати от европейските стандарти
за потребителски лазерни съоръжения съгласно
Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета относно общата безопасност на продуктите, текст от значение за ЕИП, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на лазерна показалка „LASER POINTER“,
модел L, гравиран върху металната част отпред,
с кръгла форма, наподобяваща химикалка в черен цвят, с дължина 16,5 см, с 1 бутон, от който
се задейства лазерът, разпръскваща се зелена
светлина, работи с 2 батерии 1,5 волта (ААА),
с етикет от производителя, съдържащ надпис:
„AVOID EXPOSURE LASER; LIGHT IS EMITTED
F ROM T H IS A PERT U R E; DA NGER ; M A X
OUTPUT POWER < 100 mW and WAVELENGTH
532 nm±10; CLASS III LASER PRODUCT; This
product complies with 21 CER; Banned direct eyes;
Forbid children to play. Minors are prohibited from
use.“, без етикет на български език, съдържащ
информация за производителя, вносителя, ако
стоката е от внос, нейните съществени характе-
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ристики и указания за безопасна употреба, като
стока, представляваща сериозен риск за здравето
и безопасността на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда,
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Стоката не отговаря на изискванията за без
опасност съгласно: БДС EN 60825-1 по отношение
етикетирането и Решение 2014/59/ЕС на Комисията от 5 февруари 2014 г. относно изискванията
за безопасност, които трябва да бъдат обхванати
от европейските стандарти за потребителски лазерни съоръжения съгласно Директива 2001/95/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата безопасност на продуктите, текст
от значение за ЕИП, тъй като:
– Продуктът не е придружен с инструкции за
употреба на български език, където да се посочват
опасностите, свързани с използването на лазера.
– Продуктът не съдържа името и адреса
за контакт на отговорното лице или данни на
производителя.
– Класифицирането и етикетирането на лазерната показалка не отговаря на европейския
стандарт БДС EN 60825-1. Маркираният в етикета клас на лазерна опасност CLASS III LASER
PRODUCT е по изискванията на американския
федерален стандарт FLPPS, подглава 21CFR, и
съответства на американския стандарт за лазерна безопасност ANSI Z136.1. За посочения клас
опасността от увреждане на зрението е същата.
Съгласно следните декларирани от производителя в етикета технически характеристики на
лазера: WAVELENGTH (дължина на вълната на
излъчване) 532 nm; MAX OUTPUT POWER (максимална изходна мощност) 100 mW, този обект се
класифицира като клас 3В лазерен продукт. Това
означава, че нормата МРЕ (максимално допустимо
облъчване на окото) е многократно превишена и
съществува непосредствена опасност от увреждане
на зрението при пряко гледане срещу лъча с незащитено око. Допустима е работа със специални
защитни очила. Във връзка с което при свободно
ползване от потребителите на привлекателното за
деца потребителско лазерно съоръжение, поради
неговото свойство да излъчва зелена светлина с
опасен за зрението интензитет, съществува пряка
опасност от трайно увреждане на очите им.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя на комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 1043
от 8 декември 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, решение на
комисията по т. 50 съгласно протокол № 44 от
5.11.2015 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87
и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, протокол от
изпитване № 431637789793 от 8.10.2015 г., издаден
от Изпитвателен център „Алми тест“ – София,
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски шезлонг марка „Pasha baby“, страна на произход – Турция (с описание и снимков материал, публикувани
на интернет страницата на КЗП – www.kzp.bg), като
стока, представляваща сериозен риск за здравето
и безопасността на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно протокол от изпитване № 431637789793
от 8.10.2015 г., издаден от Изпитвателен център
„Алми тест“ – София, изпитаната проба от детски
шезлонг марка „Pasha baby“ не отговаря на изискванията на БДС EN 12790:2009 по показатели:
– т. 5.2 „Заклещване на пръсти“;
– т. 5.4 „Ръбове, върхове и ъгли“;
– т. 5.9 „Система за регулиране на наклона“;
– т. 5.10 „Ъгли и височина на седалката“;
– т. 5.12 „Стабилност“;
– т. 5.16 „Хлъзгане“;
– т. 5.17.2 „Здравина на системата за ограничаване на движенията“;
– т. 5.17 „Изплъзване на системата за ограничаване на движенията“;
– т. 5.18 „Издръжливост на маркировката“;
– т. 7 „Информация за продукта“,
предвид което стоката е опасна за потребителите и представлява сериозен риск от нараняване
на потребителите (малки деца).
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На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 1044
от 8 декември 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, решение на
комисията по т. 50 съгласно протокол № 44 от
5.11.2015 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87
и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол от изпитване № 431537799794 от 8.10.2015 г.,
издаден от Изпитвателен ценър „Алми тест“ –
София, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детско
миникреватче марка „Nenny baby“, страна на
произход – Турция (с описание и снимков материал, публикувани на интернет страницата на
КЗП – www.kzp.bg), като стока, представляваща
сериозен риск за здравето и безопасността на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно протокол от изпитване № 431537799794
от 8.10.2015 г., издаден от Изпитвателен ценър
„Алми тест“ – София, изпитаната проба от детско миникреватче марка „Nenny baby“, страна на
произход – Турция, не отговаря на изискванията
на БДС EN 716-1:2008+А1:2013 по показатели:
– т. 4.3 „Начална стабилност“;
– т. 4.4.2.3 „Разстояния между основата и
страниците на леглото“;

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

– т. 4.4.3 „Заклещване на главата от вътрешната страна на леглото“;
– т. 4.4.4.3 „Точки на срязване и притискане
по време на употреба“;
– т. 4.4.5 „Точки на закачане“;
– т. 4.4.7.1 „Основа на сгъваем матрак и основа на леглото“;
– т. 4.4.7.3 „Здравина на основата на леглото“;
– т. 4.4.8.2 „Разстояние меж ду опорите и
горния край на стените“;
– т. 4.4.8.3 „Здравина на компонентите на
стените“;
– т. 4.4.8.4 „Здравина на рамката и закопчалките“;
– т. 4.4.9 „Горен ръб на леглото“;
– т. 4.5 „Крайна стабилност“;
– т. 4.6 „Размер на матрака“;
– т. 5 „Опаковка“;
– т. 6 „Инструкции за употреба“;
– т. 7 „Маркировка“,
предвид което стоката е опасна за потребителите и има риск от нараняване на потребителите.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

1207

Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 1117
от 28 декември 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 2 съгласно протокол № 47 от
8.12.2015 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87,
чл. 88, ал. 1, т. 2, чл. 71, ал. 1 и 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите и
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на официална
детска рокля без ръкави, търговска марка Miss
Seviva, арт. № 2026, в цвят шампанско, Made in
Turkey, проектирана и снабдена с лесно отделящи се
малки елементи – залепени камъчета, в областта
на талията, които могат да бъдат погълнати от
децата, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

Мотиви:
Официалната детска рокля без ръкави е във
видимо несъответствие с изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на играчките.
Част. 1 „Механични и физични свойства“, т. 8.2
„Тест за малки части“ и се счита за опасна за
потребителите (малки деца до 3-годишна възраст),
тъй като крие риск лесно отделящите се елементи
да бъдат погълнати, което да доведе до задавяне за
потребителите (малки деца). Съгласно направена
оценка на риска стоката представлява сериозен
риск за здравето на малките деца.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие със стандарт БДС
EN 71-1:2015, което несъответствие би могло да
доведе до риск от задавяне на малки деца до
3-годишна възраст.
4. Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването
му, независимо дали тази заповед е оспорена.
5. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За председател:
К. Райков
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НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-12
от 10 февруари 2016 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 12 и чл. 45, ал. 4
от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във
връзка с § 40, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗЗО (ДВ, бр. 48 от 2015 г.)
Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса реши:
1. Утвърж дава Списък на заболяванията,
за чието домашно лечение на територията на
страната НЗОК заплаща напълно или частично
лекарствени продукти, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 15

СПИСЪК
на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или
частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
Рубрика по МКБ

Хроничен вирусен хепатит

Ехинококоза

Код по
МКБ 10

Заболяване

B18.0

Хроничен вирусен хепатит В с делта-агент

B18.1

Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

B18.2

Хроничен вирусен хепатит С

B67.0

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus
granulosus

B67.1

Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus
granulosus

B67.3

Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза,
предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.5

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus
multilocularis

B67.6

Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза,
предизвикана от Echinococcus multilocularis

Злокачествени новообразувания

C00-C97 Злокачествени новообразувания

Новообразувания in situ

D00-D09 Новообразувания in situ

Доброкачествени новообразувания D10-D36 Доброкачествени новообразувания
Новообразувания с неопределен
D37-D48 Новообразувания с неопределен или неизвестен характер
или неизвестен характер
Желязонедоимъчна анемия

D50.0

Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от
загуба на кръв (хронична)

Таласемия

D56.1

Бета-таласемия

Други наследствени хемолитични
D58.9
анемии

Наследствена хемолитична анемия, неуточнена

D59.1

Други автоимунни хемолитични анемии

D59.5

Пароксизмална нощна хемоглобинурия (Синдром на
Marchiafava-Micheli)

D61.0

Конституционна апластична анемия

D61.3

Идиопатична апластична анемия

D64.0

Наследствена сидеробластна анемия

D64.4

Конгенитална дизеритропоетична анемия

Вроден дефицит на фактор VIII

D66

Вроден дефицит на фактор VІІІ

Вроден дефицит на фактор IX

D67

Вроден дефицит на фактор ІХ

Придобита хемолитична анемия

Други апластични анемии
Други анемии

Други нарушения на кръвосъсир- D68.0
ването
D68.2
Пу рп у ра и д ру г и хемора г и чни
D69.3
състояния

Болест на Von Villebrand
Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването
Идиопатична тромбоцитопенична пурпура

D80.0

Наследствена хипогамаглобулинемия

D80.1

Нефамилна хипогамаглобулинемия

D80.2

Селективен дефицит на имуноглобулин A (IgA)

Имунодефицит с преобладаващ D80.3
недостиг на антитела
D80.4
D80.5
D80.6

Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин
G (IgG)
Селективен дефицит на имуноглобулин M (IgM)
Имунодефицит с повишен имуноглобулин M (IgM)
Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия

БРОЙ 15
Рубрика по МКБ

ДЪРЖАВЕН
Код по
МКБ 10

D80.8

Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела

D80.9

Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела,
неуточнен

D81.0

Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза

D81.1

Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание
на T- и B-клетки

D81.2

Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално
съдържание на B-клетки
Дефицит на аденозиндезаминаза (ADA)
Синдром на Nezelof
Дефицит на пурин-нуклеозид-фосфорилаза (PNP)

D81.6

Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I

D81.7

Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II

D81.8

Други комбинирани имунодефицити

D81.9

Комбиниран имунодефицит, неуточнен

D82.0

Синдром на Wiskott-Aldrich

D82.2
D82.3
Имунодефицит, свързан с други
значителни дефекти
D82.4

Синдром на Di George
Имунодефицит с къси крайници
Имунодефицит като резултат от наследствен дефект,
предизвикан от вируса на Epstein-Barr
Синдром на хиперимуноглобулин E (IgE)

D82.8

Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни
дефекти

D82.9

Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен

D83.0

Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи
отклонения в броя и функцията на B-клетките

D83.1

Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи
нарушения в имунорегулаторните T-клетки

Обикновен променлив имунодефицит
D83.2

Други видове нетоксична гуша

Заболяване
Преходна хипогамаглобулинемия при деца

D82.1

Други видове хипотиреоидизъм
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D80.7

D81.3
Комбинирани им у нодефицитни
D81.4
състояния
D81.5

Други имунодефицити

ВЕСТНИК

Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела
към B- или T-клетки

D83.8

Други обикновени променливи имунодефицитни състояния

D83.9

Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен

D84.0

Дефект на функционалния антиген-1 (LFA-1) на лимфоцитите

D84.1

Дефекти в системата на комплемента

D84.8

Други уточнени имунодефицити

D84.9

Имунодефицит, неуточнен

E03.0

Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша

E03.1

Вроден хипотиреоидизъм без гуша

E03.2

Хипотиреоидизъм, дължащ се на лекарства и други
екзогенни вещества

E03.3

Постинфекциозен хипотиреоидизъм

E03.4

Атрофия на щитовидната жлеза (придобита)

E03.8

Други уточнени видове хипотиреоидизъм

E04.0

Нетоксична дифузна гуша

С Т Р.
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Рубрика по МКБ

Тиреотоксикоза

Тиреоидит

Инсулинозависим захарен диабет

ВЕСТНИК

Код по
МКБ 10

БРОЙ 15
Заболяване

E05.0

Тиреотоксикоза с дифузна гуша

E05.1

Тиреотоксикоза с токсичен единичен тиреоиден възел

E05.2

Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша

E05.3

Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан

E05.4

Тиреотоксикоза, изкуствено предизвикана

E06.1

Подостър тиреоидит

E06.2

Хроничен тиреоидит с преходна тиреотоксикоза

E06.3

Автоимунен тиреоидит

E06.4

Медикаментозен тиреоидит

E06.5

Други хронични тиреоидити

E10.2

Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения

E10.3

Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения

Е10.4
E10.5

Инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения
Инсулинозависим захарен диабет с периферни съдови
усложнения

E10.9

Инсулинозависим захарен диабет без усложнения

E11.2

Неинсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения

E11.3

Неинсулинозависим захарен диабет с очни усложнения

Неинсулинозависим захарен диE11.4
абет

Неинсулинозависим захарен диабет с неврологични
усложнения
Неинсулинозависим захарен диабет с периферни съдови
усложнения

E11.5
Хипопаратиреоидизъм
Хиперфункция на хипофизата

E11.9

Неинсулинозависим захарен диабет, без усложнения

Е20.0

Идиопатичен хипопаратиреоидизъм

E22.0

Акромегалия и хипофизарен гигантизъм

E22.1

Хиперпролактинемия

E22.8

Други хиперфункции на хипофизата

Хипофункция и други разстройства E23.0
на хипофизата
E23.2
Синдром на Кушинг

Хипопитуитаризъм
Безвкусен диабет

E24.0

Синдром на Кушинг с хипофизарен произход

E24.3

Ектопичен АСТН синдром

Други разстройства на надбъбречE27.1
ните жлези

Първична недостатъчност на кората на надбъбреците

Недоимък на витамин D

Е55.0

Рахит, активен

E70.0

Класическа фенилкетонурия

E72.2

Разстройства в метаболитния цикъл на уреята

E74.0

Болест на натрупването на гликоген - Болест на Помпе

E75.2

Други сфинголипидози (Болест на: Fabry(-Anderson),
Gaucher, Niemann-Pick тип С)

Разстройства на обмяната на ароматните аминокиселини
Други разстройства на обмяната
на аминокиселините
Други разстройства на обмяната
на въглехидратите
Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на
натрупване на липидите

Разстройства на обмяната на глю- E76.1
козаминогликаните
E76.2
Разстройства на обмяната на лиE78.0
попротеините и други липидемии

Мукополизахаридоза, тип II
Други мукополизахаридози
Чиста (фамилна) хиперхолестеролемия

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

Рубрика по МКБ

Код по
МКБ 10

Разстройства на минералната об- E83.0
мяна
E83.3
Кистозна фиброза
Амилоидоза

Шизоафективни разстройства

Маниен епизод

Разстройства на обмяната на медта (Болест на Wilson)
Разстройства на обмяната на фосфора
Кистозна фиброза с белодробни прояви
Кистозна фиброза с чревни прояви

E84.8

Кистозна фиброза с други прояви

E85.1

Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия
Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм
Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчниците

F20.0

Параноидна шизофрения

F20.1

Хебефренна шизофрения

F20.5

Резидуална шизофрения

F20.6

Обикновена шизофрения

F25.0

Шизоафективни разстройства, маниен тип

F25.1

Шизоафективни разстройства, депресивен тип

F25.2

Шизоафективни разстройства, смесен тип

F30.0

Хипомания

F30.1

Мания без психотични симптоми

F31.0

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – хипоманиен

F31.1

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – маниен без психотични симптоми

F31.2

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – маниен с психотични симптоми
Би пол я рно афек т и вно ра зс т ройс т во, с ега шен еп изод – умерена или лека депресия
Би пол я рно афек т и вно ра зс т ройс т во, с ега шен еп изод – тежка депресия без психотични симптоми

F31.5

Би пол я рно афек т и вно ра зс т ройс т во, с ега шен еп изод – тежка депресия с психотични симптоми

F31.6

Би пол я рно афек т и вно ра зс т ройс т во, с ега шен еп изод – смесен

F31.7

Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия

F33.0

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – лек

F33.1

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – умерено тежък

Рецидивиращо депресивно разстройство
F33.2

Обсесивно-компулсивно разстройство

Заболяване

E84.1

Биполярно афективно разстрой- F31.3
ство
F31.4

Други тревожни разстройства

С Т Р. 2 5

E84.0

Ендокринни и метаболитни раз- E89.2
стройства, възникнали след медицински процедури, некласифици- E89.4
рани другаде

Шизофрения

ВЕСТНИК

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък без психотични симптоми

F33.3

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък с психотични симптоми

F33.4

Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия

F41.0

Паническо разстройство (епизодична пароксизмална
тревожност)

F41.1

Генерализирана тревожност

F42.0

Обсесивно-компулсивно разстройство с преобладаване
на натрапливи мисли или умствени предъвквания

F42.1

Обсесивно-компулсивно разстройство с преобладаване
на компулсивни действия (натрапливи ритуали)

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код по
МКБ 10

БРОЙ 15
Заболяване

F42.2

Обсесивно-компулсивно разстройство, смесени натрап
ливи мисли и действия

F42.8

Други обсесивно-компулсивни разстройства

F84.0

Детски аутизъм

F84.1

Атипичен аутизъм

Генерализирани разстройства в F84.3
развитието
F84.4

Друго дезинтегративно разстройство в детството

F84.8

Други генерализирани разстройства в развитието

F90.0

Нарушение на активността и вниманието

F90.1

Хиперкинетично разстройство на поведението

F90.9

Хиперкинетично разстройство, неуточнено

Хиперкинетични разстройства

Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения

Емоционални разстройства с на- F93.0
чало, типично за детството
F93.2

Тревожно разстройство при деца, предизвикано от раздяла

Болест на Паркинсон

G20

Болест на Паркинсон

G30.0

Ранна болест на Алцхаймер

G30.1

Късна болест на Алцхаймер

G30.8

Други форми на болестта на Алцхаймер

G35

Множествена склероза

Болест на Алцхаймер
Множествена склероза

G40.6
Епилепсия
G40.7

Увреждания на брахиалния плексус

G54.1

Увреждания на лумбо-сакралния плексус

Увреждания на нервните коренчета
G54.3
и плексуси
G54.4

Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани
другаде
Увреждания на гръдните коренчета, некласифицирани
другаде
Увреждания на лумбо-сакралните коренчета, некласифицирани другаде

G54.5

Невралгична амиотрофия

G54.6

Фантомен синдром на крайник с болка

Пол и невр опат и и п ри б оле с т и,
G63.2
класифицирани другаде
Myasthenia gravis и други уврежG70.0
дания в нервно-мускулния синапс

Детска церебрална парализа

Grand mal припадъци (с малки припадъци (petit mal) или
без тях), неуточнени
Малки припадъци (petit mal), без припадъци grand mal,
неуточнени

G54.0
G54.2

Първични мускулни увреждания

Разстройство със социална тревожност в детството

Диабетна полиневропатия
Myastenia gravis

G71.0

Мускулна дистрофия

G71.1

Миотонични увреждания

G71.2

Вродени миопатии

G71.9

Първично мускулно увреждане, неуточнено

G80.0

Спастична церебрална парализа

G80.1

Спастична диплегия

G80.2

Детска хемиплегия

G80.3

Дискинетична церебрална парализа

G80.4

Атактична церебрална парализа

G80.8

Друга детска церебрална парализа

Дру г и болес т и на г р ъбнач н и я
G95.0
мозък

Сирингомиелия и сирингобулбия

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

Рубрика по МКБ

Кератит

ВЕСТНИК

Код по
МКБ 10

С Т Р. 2 7
Заболяване

H16.0

Язва на роговицата

H16.1

Други повърхностни кератити без конюнктивит

H16.2

Кератоконюнктивит

H16.3

Интерстициален и дълбок кератит

H16.4

Неоваскуларизация на роговицата

Оклузия на съдовете на ретината H34.8

Ретинална венозна оклузия

Други болести на ретината

Дегенерация на макулата и задния полюс

H35.3

Увреждания на ретината при болес
H36.0
ти, класифицирани другаде

Глаукома

H40.0

Суспектна глаукома

H40.1

Първична глаукома с отворен ъгъл

H40.2

Първична глаукома със затворен ъгъл

H40.5

Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото

H40.6

Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства

Есенц иа лна (п ърви чна) х ипер I10
тония
I11.0
Хипертонична болест на сърцето
I11.9
Хипертоничен бъбрек (хиперто- I12.0
нична бъбречна болест)
I12.9
I13.0
Съчетание на хипертонично сърце I13.1
с хипертоничен бъбрек
I13.2

Стенокардия

Диабетна ретинопатия

Есенциална (първична) хипертония
Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност
Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност
Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност
Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност
Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек
и със (застойна) сърдечна недостатъчност
Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек
и с бъбречна недостатъчност
Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек
с наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност,
така и на бъбречна недостатъчност

I20.0

Нестабилна стенокардия

I20.1

Стенокардия с документиран спазъм

I20.8

Други видове стенокардия

I20.9

Стенокардия, неуточнена

Хронична исхемична болест на
I25.5
сърцето
I26.0
Белодробен емболизъм
I26.9

Исхемична кардиомиопатия
Белодробна емболия със споменаване на остро белодробно сърце
Белодробна емболия без споменаване на остро белодробно сърце

Други форми на белодробно сърце I27.0

Първична белодробна хипертония

Атриовентрикуларен блок и ляв
I44.2
бедрен блок

Атриовентрикуларен блок, пълен

Други проводни нарушения

I45.6

Синдром на преждевременно възбуждане

Пароксизмална тахикардия

I47.1

Надкамерна тахикардия

Предсърдно мъждене

I48

Предсърдно мъждене и трептене

Други сърдечни аритмии

I49.5

Синдром на болния синусов възел

I50.0

Застойна сърдечна недостатъчност

I50.1

Левокамерна недостатъчност

Сърдечна недостатъчност

Последици от мозъчносъдова боI69.0
лест

Последици от субарахноидален кръвоизлив

С Т Р.
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Код по
МКБ 10
I69.1
I69.2
I69.3
I69.4

I69.8
Други болести на периферните
I73.1
съдове
I74.0
Артериална емболия и тромбоза I74.2
I74.3
I80.0
Флебит и тромбофлебит

I80.1
I80.2
I80.8

Дру г а х р он и ч на о б с т ру к т и вна
J44.8
белодробна болест
J45.0
Астма
J45.1
Езофагит
K20
Гастроезофагеална рефлуксна боK21.0
лест
Язва на стомаха

K25.7

Язва на дванадесетопръстника

K26.7

Болест на Crohn (регионален енте- K50.0
рит)
K50.1

Улцерозен колит

ВЕСТНИК

БРОЙ 15
Заболяване

Последици от вътремозъчен кръвоизлив
Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив
Последици от мозъчен инфаркт
Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или
инфаркт на мозъка
Последици от други и неуточнени мозъчносъдови болести
Облитериращ тромбангиит (болест на Buerger)
Емболия и тромбоза на абдоминална аорта
Емболия и тромбоза на артерии на долните крайници
Емболия и тромбоза на артерии на горните крайници
Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на
долните крайници
Флебит и тромбофлебит на феморална вена
Флебит и тромбофлебит на други дълбоки съдове на
долните крайници
Флебит и тромбофлебит с друга локализация
Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест
Астма с преобладаващ алергичен компонент
Неалергична астма
Езофагит
Гастроезофагеална рефлуксна болест с езофагит
Язва на стомаха, хронична, без кръвоизлив или перфорация
Язва на дванадесетопръстника, хронична, без кръвоизлив
или перфорация
Болест на Crohn на тънкото черво
Болест на Crohn на дебелото черво

K51.0

Улцерозен (хроничен) ентероколит

K51.1

Улцерозен (хроничен) илеоколит

K51.2

Улцерозен (хроничен) проктит

K51.3

Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит

K51.4

Псевдополипоза на колона

K51.5

Мукозен проктоколит

K51.8

Други улцерозни колити

K51.9
Други неинфекциозни гастроентеK52.2
рити и колити
K74.0

Улцерозен колит, неуточнен
Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит
Фиброза на черния дроб

K74.3

Първична билиарна цироза

Фиброза и цироза на черния дроб K74.4

Вторична билиарна цироза

K74.5

Билиарна цироза, неуточнена

K74.6

Друга и неуточнена цироза на черния дроб

Други възпалителни болести на
K75.4
черния дроб
Нарушена резорбция в червата
K90.0
Пемфигус

L10.0

Автоимунен хепатит
Цьолиакия
Пемфигус вулгарис

БРОЙ 15
Рубрика по МКБ

Псориазис

Серопозитивен ревматоиден
артрит

ДЪРЖАВЕН
Код по
МКБ 10
L10.2

Пемфигус фолиацеус

L10.3

Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem)

L10.4

Пемфигус еритематозус

L10.5

Пемфигус, предизвикан от лекарствени средства

L10.8

Други видове пемфигус

L40.0

Псориазис вулгарис

L40.1

Генерализиран пустулозен псориазис

M05.0

Синдром на Felty

M05.1

Ревматоидна болест със засягане на белия дроб

M05.2

Ревматоиден васкулит

M05.3

Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи

M05.8

Други серопозитивни ревматоидни артрити
Псориатичен спондилит
Други псориатични артропатии
Юношески ревматоиден артрит

M08.1

Юношески анкилозиращ спондилит

M08.2

Юношески артрит със системно начало

M08.3

Юношески полиартрит (серонегативен)

M08.4

Юношески пауциартикуларен артрит
Други юношески артрити
Възлест полиартериит
Грануломатоза на Wegener

M32.8

Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes
Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други
органи или системи
Други форми на дисеминиран lupus erythematodes

M33.0

Ювенилен дерматомиозит

M33.1

Други дерматомиозити

M33.2

Полимиозит

M34.0

Прогресивна системна склероза

M34.1

M45.1

Синдром CR(E)ST
Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства
и химични продукти
Други форми на системна склероза
А нк илозиращ спондилит, множествено засягане на
гръбначния стълб
Анкилозиращ спондилит, окципито-атланто-аксисен отдел

M45.2

Анкилозиращ спондилит, шийна област

M45.3

Анкилозиращ спондилит, шийногръден отдел

M45.4

Анкилозиращ спондилит, гръден отдел

M45.5

Анкилозиращ спондилит, гръднопоясен отдел

M45.6

Анкилозиращ спондилит, поясен отдел

M45.7

Анкилозиращ спондилит, пояснокръстен отдел

M45.8

Анкилозиращ спондилит, кръстен и кръстноопашен отдел

M34.2
M34.8
M45.0

Анкилозиращ спондилит

Инвалидизиращ артрит

M08.0

Дисеминиран лупус еритематодес M32.1

Системна склероза

Заболяване
Пемфигус вегетанс

M08.8
Възлест полиартериит и наследM30.0
ствени състояния
Други некротизиращи васкулоM31.3
патии
M32.0

Дерматополимиозит

С Т Р. 2 9

L10.1

M07.1
Псориат и чни и ен теропат и чни
M07.2
артропатии
M07.3

Юношески (ювенилен) артрит

ВЕСТНИК

С Т Р.
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M80.0

Остеопороза с патологична фрактура след менопауза

M80.1

Остеопороза с патологична фрактура след овариектомия

M80.2

Инактивитетна остеопороза с патологична фрактура

Остеопороза с патологична фракM80.3
тура

Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на
следхирургично намаляване на чревната резорбция

M80.4

Медикаментозна остеопороза с патологична фрактура

M80.5

Идиопатична остеопороза с патологична фрактура

M80.8

Друга остеопороза с патологична фрактура

M81.0

Остеопороза без патологична фрактура, след менопауза

M81.1

Остеопороза без патологична фрактура, след овариектомия

M81.2

Инактивитетна остеопороза без патологична фрактура

M81.3
Ос т е опо р о з а б е з п ат о лог и ч н а
фрактура
M81.4

Гломерулни болести

ВЕСТНИК

Остеопороза без патологична фрактура, дължаща се на
следхирургично намаляване на чревната резорбция
Медикаментозна остеопороза без патологична фрактура

M81.5

Идиопатична остеопороза без патологична фрактура

M81.6

Локализирана остеопороза (Lequesne) без патологична
фрактура

M81.8

Други остеопорози без патологична фрактура

от
до
от
до
от
до
от
до

N01.1
N01.8
N03.0
N03.8
N04.0
N04.8
N08.2
N08.5

Остър тубулоинтерстициален неN10
фрит

Бързо прогресиращ нефритен синдром
Хроничен нефритен синдром
Нефрозен синдром
Гломерулни увреждания при болести, класифицирани
другаде
Остър тубулоинтерстициален нефрит

N11.0
Хроничен тубулоинтерстициален
N11.1
нефрит
N11.8

Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс

Хронична бъбречна недостатъч- N18.0
ност
N18.8

Терминален стадий на бъбречна болест

N31.0
Невром уск улна дисфу нк ци я на N31.1
пикочния мехур, некласифицирана
другаде
N31.2
Хиперплазия на простатата

Ендометриоза

Хроничен обструктивен пиелонефрит
Други хронични тубулоинтерстициални нефрити
Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност
Незатормозен неврогенен пикочен мехур, некласифициран другаде
Рефлекторен неврогенен пикочен мехур, некласифициран
другаде
Неврогенна слабост на пикочния мехур, некласифицирана другаде

N31.8

Други невромускулни дисфункции на пикочния мехур

N40

Хиперплазия на простатата

N80.0

Ендометриоза на матката

N80.1

Ендометриоза на яйчника

N80.2

Ендометриоза на маточната тръба

N80.3

Ендометриоза на тазовия перитонеум

N80.4

Ендометриоза на ректовагиналния септум и на вагината

N80.5

Ендометриоза на червата

N80.6

Ендометриоза на кожен цикатрикс

N80.8

Друга ендометриоза

БРОЙ 15
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Разстройства, свързани със скъ- Р07.0
сяване срока на бременността и
ниско тегло при раждането, не
Р07.1
класифицирани другаде
Хронични болести на дихателните
органи, възникващи в перинатал- P27.1
ния период
Други вродени аномалии на нервQ07.0
ната система
Q20.0
Вродени аномалии на сърдечните Q20.1
камери и съобщителните отвори Q20.3
Q20.4
Q21.0
Q21.2
Вродени аномалии на сърдечната Q21.3
преграда
Q21.4
Q21.8
Вродени аномалии на пулмоналнаQ22.6
та и трикуспидалната клапа
Вродени аномалии на аортната и
Q23.0
митралната клапа
Q25.0
Вродени аномалии на големите
Q25.1
артерии
Q25.5
Вродени аномалии на големите Q26.2
вени
Q26.3
Q81.0
Булозна епидермолиза
Q81.1
Q81.2
Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко Q87.1
системи
Q96.0
Q96.1
Q96.2
Синдром на Turner

Q96.3
Q96.4

Q96.8
Z43.2
Z43.3
Грижа за изкуствени отвори
Z43.5
Z43.6
Z94.0
Z94.1
Наличие на трансплантирани ор- Z94.2
гани и тъкани
Z94.3
Z94.4
Z94.8
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Заболяване

Изключително ниско тегло при раждането (тегло при
раждането 999 г или по-малко)
Ниско тегло при раждането (тегло при раждането 1000
– 2499 г)
Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период
Синдром на Arnold-Chiari
Общ артериален трункус
Удвоен изходен отвор на дясната камера
Дискордантно свързване на камерите с артериите
Удвоен камерен входен отвор
Междукамерен септален дефект
Предсърднокамерен септален дефект
Тетралогия на Fallot
Аортопулмонален септален дефект
Други вродени аномалии на сърдечната преграда (Синдром на Eisenmenger)
Синдром на хипопластичното дясно сърце
Вродена стеноза на аортната клапа
Отворен ductus arteriosus
Коарктация на аортата
Атрезия на белодробната артерия
Тотално аномално вливане на белодробните вени
Частично аномално вливане на белодробните вени
Епидермолизис булоза симплекс
Епидермолизис булоза леталис
Епидермолизис булоза дистрофика
Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с
нисък ръст (Синдром на Prader-Willi)
Синдром на Turner, кариотип 45,Х
Синдром на Turner, кариотип 46,Х iso (Xq)
Синдром на Turner, кариотип 46,Х със структурно абнормална полова хромозома, различна от iso (Xq)
Синдром на Turner, мозаицизъм, 45,Х/46, ХХ или ХУ
Синдром на Turner, мозаицизъм, 45,Х/друга клетъчна
линия (линии) с абнормална полова хромозома
Други варианти на синдрома на Turner
Грижа за илеостома
Грижа за колостома
Грижа за цистостома
Грижа за друг изкуствен отвор на пикочните пътища
Наличие на трансплантиран бъбрек
Наличие на трансплантирано сърце
Наличие на трансплантиран бял дроб
Наличие на трансплантирани сърце и бял дроб
Наличие на трансплантиран черен дроб
Наличие на други трансплантирани органи и тъкани

С Т Р.
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Забележки:
1. За заболяванията от клас ІІ Новообразувания
(C00-D48) НЗОК заплаща хормонозаместваща терапия за диагнози с кодове по МКБ: С50.0, С50.1,
С50.2, С50.3, С50.4, С50.5, С50.6, С50.8, С50.9, С54.1,
С61 и С64.
2. За заболяванията с кодове от рубрики по МКБ
N01, N03, N04 и N08 НЗОК заплаща имуносупресивна
терапия за лица под 18-годишна възраст.
3. За заболяванията с кодове по МКБ Р07.0,
Р07.1 при деца, родени преди 30 г.с., Р27.1, Q20.0,
Q20.1, Q20.3, Q20.4, Q21.0, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Q22.6,
Q23.0, Q25.0, Q25.1, Q25.5, Q26.2 и Q26.3 могат да се
изписват само лекарствени продукти за профилактика на заболявания на долните дихателни пътища,
причинени от респираторно синцитиалния вирус.
2. Списъкът по т. 1 влиза в сила от 1 април
2016 г. и може да бъде променян по реда на
неговото приемане при условията на чл. 45,
ал. 5 ЗЗО.

1253

Председател на Надзорния съвет:
К. Ананиев

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 69
от 20 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 996 от
8.05.2015 г. и докладна записка с вх. № ОС-011868 от 9.12.20015 г. от Георги Икономов – кмет
на община Банско, Общинск и ят съвет – гр.
Банско, реши:
Одобрява ПУП – ПП за осигуряване на достъп до ПИ 02676.1.817 чрез преминаване през
ПИ 02676.1.877, местност Забиница, по КК на
гр. Банско.

1125

Председател:
Вл. Колчагов

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА БОЛЯРОВО
РЕШЕНИЕ № 47
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал.1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Болярово, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
на кв. 21, 22, 24 и 35 по ПУП на гр. Болярово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Болярово пред Административния съд – Ямбол.

1127

Председател:
Ат. Дженков

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
РЕШЕНИЕ № 58
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брацигово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен електропровод
до имот номер 001535, м. Реката, по КВС на
землище с. Розово, община Брацигово, област
Пазарджик, минаващо през общински имоти с
номера 000019 – път IV клас, и 000037 – ведомствен път, съгласно приложения проект.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Брацигово пред Административния
съд – Пазарджик, на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

1162

Председател:
Н. Казакова

ОБЩИНА БРЕЗНИК
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
РЕШЕНИЕ № 33
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белене, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване)
„За селскостопански, складови и производствени дейности и животновъдство“ на ПИ 177036,
местността Друма, в землището на с. Деков с
възложител Иван Йорданов Иванов.
2. Възлага на кмета на общината последващите
съгласно закона действия.
Проектът се намира в сградата на общината – стая № 12, ет. 2.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Белене до А дминист ративни я
съд – Плевен.

1160

Председател:
Б. Павловска

РЕШЕНИЕ № 60
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Брезник, одобрява проект на ПУП – ПП на
подземна кабелна линия CpH (20 kV) на обект:
приемно-предавателна GSM/UMTS станция от
мрежата на „БТК“ – АД, SO1465 „ZIDARTSi“ в
ПИ 083011, м. Страище, землище с. Велковци,
община Брезник, област Перник, като трасето
минава през ПИ № 052012 – нива – частна собственост, с дължина 81 м и сервитут 324 кв. м,
ПИ № 000191 – полски път, общинска публична собственост, с дължина 460,6 м и сервитут
1477 кв. м, ПИ № 000175 – полски път, общинска публична собственост, с дължина 256,3 м
и сервитут 820 кв. м и ПИ № 000038 – полски
път, общинска публична собственост, с дължина
337,4 м и сервитут 1080 кв. м до ПИ № 083001 – иглолистна гора, МЗГ – ДЛ, държавна собственост.
По сервитутните граници на КЛ, минаваща през
ПИ 083001, е създаден проектен ПИ 083012, за
който са извършени съгласувателни действия с

БРОЙ 15
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ДГС. Предвижда се проектният ПИ 083012 да
изпълнява функциите и на път за достъп до обекта, като сервитутът е променлива широчина и в
някои участъци е с широчина 4 м. По дължината
на ПИ 000191, 000175, 000038 – полски пътища,
сервитутът е с широчина 3,20 м съгласно чл. 7,
ал. 2 от Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите
на енергийните обекти.

1241

Председател:
В. Младенова

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-01
от 3 февруари 2016 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения по протоколи № 25 от
22.10.2009 г., № 33 от 22.04.2010 г. и № 20 от 19.02.
и 21.02.2013 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
и решения по протоколи № 5 от 5.08.2014 г., № 6
от 2.09.2014 г. и № 19 от 3.09.2015 г. на Комисията
за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени
проекти (КПТКПРМБП) към Общинския съвет – гр Бургас, реши:
1. Да се проведат на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул. Александровска 26, публични търгове с явно наддаване
за продажба на общински нежилищни имоти:
– подблоково помещение, ж.к. Меден рудник,
зона „В“, бл. 84, вх. Д-Е, Бургас, ЗП 30,10 кв. м,
с идентификатор 07079.653.515.5.30, с начална
тръжна цена 23 500 лв., стъпка на наддаване – 235
лв., депозит за участие – 2350 лв.;
– ателие „К“, ет. 3, в сграда с УПИ Х, кв. 5 по
плана на ПЗ „Победа“, Бургас, ЗП 27,01 кв. м, с
идентификатор 07079.659.498.1.5, с начална тръжна
цена 25 500 лв., стъпка на наддаване – 260 лв.,
депозит за участие – 2550 лв.;
– ателие, ж.к. Бр. Миладинови, ул. Сан Стефано 86, Бургас, с идентификатор 07079.619.122.1.10,
ЗП 60,28 кв. м, с начална тръжна цена 78 900
лв., стъпка на наддаване – 790 лв., депозит за
участие – 7890 лв.;
– офис, ж.к. Изгрев, бл. 53, между вх. 8
и 9, Бургас, ЗП 61,45 кв. м, с идентификатор
07079.501.53.1.381, с начална тръжна цена 54 800
лв., стъпка на наддаване – 550 лв., депозит за
участие – 5480 лв.
2. Срок на закупуване на тръжните документации – до 15-ия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в приемното
време на КПТКПРМБП, ул. Конт Андрованти
1 – 3, ет. 3, стая 25, срещу представен документ
за платена такса 200 лв. по IBAN сметка на Община Бургас № BG 08 SOMB 9130 8424 1517 44,
код на плащане – 44 70 00, BIC на „Общинска
банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF.
3. Депозитите за участие за всеки обект се
внасят всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга, по IBAN сметка на Община
Бургас: BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01, BIC на
„Общинска банка“ – АД, Бургас: SOMBBGSF.
Връщането на депозитите се извършва безкасо-
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во – с платежно нареждане по банковата сметка
на кандидата в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението
на КПТКПРМБП за определяне на спечелилия
участник.
4. Огледът на обектите се извършва през
всички работни дни до деня на търга след представен платежен документ за закупена тръжна
документация в КПТКПРМБП.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търговете – в офиса на КПТКПРМБП,
ул. Конт Андрованти 1, ет. 3, стая 25, Бургас,
всеки работен ден до 17 ч., но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
КПТКПРМБП. Изпращане на предложения по
пощенски път не се допуска.

1128

Председател:
К. Луков

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 126
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т и Решен ие № КЗЗ-17 о т
20.08.2015 г., т. 5 и 27, на Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и
храните – София, Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за част от ПИ № 034005
по картата на възстановената собственост за землището на с. Ветринци, община Велико Търново,
с начин на трайно ползване – пасище, мера, м.
Вятърна, с цел промяна предназначението на земята, като се образуват нови урегулирани поземлени
имоти с предназначение „за жилищно строителство“ и включването им в регулационните граници
на населеното място – предвижда се застрояване
на жилищни сгради при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10 м; плътност на
застрояване – 60 %; коефициент на интензивност
(Кинт.) – 1,2; минимално озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно(е); линиите на
застрояване и разположението на сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

1199

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 127
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т и Решение № КЗЗ-24 о т
8.10.2015 г., т. 7, на Комисията за земеделските
земи при Министерството на земеделието и храните – София, Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за промяна предназначението
на земеделска земя за неземеделски нужди – за
обект: „Инсталация за сортиране на отпадъци“ с
предназначение „за производствени и обслужващи
нужди и инженерно-техническа инфраструктура“,
разположена в имоти ПИ № 000338 (образуван
от ПИ № 000305) по картата на възстановената
собственост на землището на с. Шереметя, община
Велико Търново, и ПИ № 000148 по картата на
възстановената собственост на землището на с.
Малки чифлик, община Велико Търново, в съответствие с приложената проектна документация.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

1200

Председател:
В. Спирдонов

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 57
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 5, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Лясковец, реши:
Одобрява изготвения проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за трасе на линеен обект на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана
територия, за изграждането на пътна връзка за
обект „Представителство на селскостопанска
техника“, разположен в имот № 063031 по картата
за възстановена собственост в землището на с.
Козаревец, община Лясковец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Велико Търново.

1161

Председател:
Д. Арабаджиева

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 62
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 9 от протокол № 12
от 11.12.2015 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж и Решение
№ 9 от 16.12.2015 г. на комисията по чл. 17, ал. 1,
т. 1 ЗОЗЗ към Министерството на земеделието и
храните Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Трасе на топлопровод,
водопровод и ел. кабел“ за снабдяване на ПИ
№ 068004, ПИ № 068068 и ПИ № 069116 в землището на с. Дъбово, местност Делииванов кладенец, община Мъглиж, с възложител Димитър
Гочев Петров.
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Трасето на ел. кабела започва от мястото на
присъединяване към съществуващата мрежа ТНН
на съществуващ КТП „Оранжерии“ – с. Дъбово, в
ПИ № 069114, собственост на възложителя; пресича полски път 000283 и навлиза в ПИ № 068066,
продължава на северозапад покрай границата
с полския път, отново пресича ПИ № 000283 и
навлиза в ПИ № 069116 срещу котелна сграда, в
североизточния край на имота пресича отново
ПИ № 000283 и продължава в ПИ № 068068 на
северозапад покрай границата до включването
в ГРТ в ПИ № 068004.
Трасето на водопровода започва от съществуващо водовземно съоръжение в ПИ № 069114 и
следва трасето на ел. кабела, като в ПИ № 069116
захранва и котелното. При проектирането на
водопровода е спазено изискването на Наредба
№ 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане
на технически проводи и съоръжения в населени места за хоризонтално светло разстояние от
0,50 м до ел. кабела.
Трасето за топлопровода започва от котелно
в ПИ № 069116, собственост на възложителя,
пресича полски път № 000283 в североизточния
край на имота и през ПИ № 068068 достига до
ПИ № 068004.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

1102

Председател:
Ст. Христов

РЕШЕНИЕ № 63
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 8 от протокол № 12
от 11.12.2015 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване на обект
„Производствено-ск ладова база“ в поземлен
имот с идентификатор 49494.667.295 по кадастралната карта на гр. Мъглиж с възложител
„Вертекс“ – ЕООД.
Трас е т о за е л. к аб е л 2 0 kV за поч ва о т
стоманен решетъчен стълб № 122-7 на ВЕП
20 kV „Мъглиж“, преминава на север през ПИ
№ 49494.47.101 – нива на МЗГ – ДЛ, пресича
поземлени имоти № 49494.667.904 – полски път,
и 49494.667.333 – широколистни дървестни видове, на „Вертекс“ – ЕООД, и влиза в БКТП на
границата на поземлен имот с идентификатор
49494.667.259.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

1103

Председател:
Ст. Христов
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РЕШЕНИЕ № 64
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 10 от протокол
№ 12 от 11.12.2015 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Кабел за ел. захранване
на „Катодна станция с. Зимница“ в землището
на с. Зимница, община Мъглиж, с възложител
„ВиК“ – ЕООД, Стара Загора.
Трасето на ел. кабела започва от съществуващ
стълб № 189 на мрежа НН, извод „Б“, в северния
край на с. Зимница. Продължава на изток през
ПИ № 000116 (междуселищна пътна мрежа) и през
ПИ № 000115 (полски път) достига до шахта, в
която е разположена катодната станция.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

1104

Председател:
Ст. Христов

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 109
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно
водоснабдяване“ за ПИ 39164.26.136 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. Сокбунар, преминаващ през имоти 39164.26.16 и 39164.26.22 – с
трайно предназначение земеделска земя и начин
на трайно ползване – полски път, собственост на
Община Несебър, и достига до имот с идентификатор 39164.26.136 с дължина на трасето 420,71
л. м, съобразно приложените чертежи и таблици
със съответните цветове, сигнатури, надписи и
размери, неразделна част от това решение.
С парцеларни я план се засягат следните
имоти с идентификатори: 39164.26.12; 39164.26.16;
39164.26.19; 39164.26.22; 39164.26.67; 39164.26.71.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

1093

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 111
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Главен
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водопровод от деривация „Камчия“ до водоем
„Ханска шатра“ – ІІ етап, в землищата на с.
Равда, с. Тънково, с. Кошарица и гр. Несебър,
община Несебър“, преминаващ през имоти във:
землището на с. Равда, както следва: ПИ
61056.1.103 – с начин на трайно ползване за местен път, ПИ 61056.90.100 – с начин на трайно
ползване за селскостопански горски ведомствен
път, собственост на Община Несебър;
землището на с. Тънково: ПИ 73571.9.106;
ПИ 73571.9.108; 73571.10.14; ПИ 73571.10.15; ПИ
73571.12.62; ПИ 73571.12.63; 73571.13.33; ПИ
73571.14.18; 73571.18.37 – всички с НТП за селскостопански горски ведомствен път, собственост
на Община Несебър, ПИ 73571.27.145 с НТП за
път от републиканската пътна мрежа, държавна
собственост, ПИ 73571.47.21 с НТП за местен път,
собственост на Община Несебър, ПИ 73571.48.1
с НТП пасища, мери, собственост на Община
Несебър, ПИ 73571.48.189 – с НТП – друг вид
земеделска земя, собственост на Община Несебър, ПИ 73571.49.214 и ПИ 73571.49.67 – с НТП
пасища, мери, собственост на Община Несебър,
ПИ 73571.49.68 и ПИ 73571.49.74 с НТП селскостопански горски ведомствен път, собственост на
Община Несебър; ПИ 73571.49.81 с НТП друг вид
земеделска земя, собственост на Община Несебър,
ПИ 73571.49.93 с НТП водни течения – ПДС; ПИ
73571.49.207 – урбанизирана територия, собственост на „Съни Дей 2006“ – ЕООД, ПИ 73571.201.1
с НТП друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Държавно лесничейство – Несебър;
землището на с. Кошарица: ПИ 39164.11.465 с
НТП селскостопански горски ведомствен път,
собственост на Община Несебър; ПИ 39164.11.466
с НТП пасища, мери, собственост на Община
Несебър, ПИ 39164.11.468 с НТП отводнителни
канали – ЧДС, ПИ 39164.12.27 и ПИ 39164.12.105
с НТП селскостопански горски ведомствен път,
собственост на Община Несебър; ПИ 39164.12.106
с НТП пасища с храсти, собственост на Община
Несебър, ПИ 39164.12.113 с НТП отводнителни
канали – ЧДС, ПИ 39164.29.26 с НТП селскостопански горски ведомствен път, собственост на
Община Несебър; ПИ 39164.29.85 с НТП пасища,
мери, собственост на Община Несебър;
землището на гр. Несебър: ПИ 51500.5.12 с
НТП селскостопански горски ведомствен път,
собственост на Община Несебър, ПИ 51500.5.23
с НТП за водностопанско хидромелиоративно
съоръжение, собственост на Община Несебър,
ПИ 51500.22.105 с НТП за водностопанско хидромелиоративно съоръжение, собственост на
„ВиК“ – ЕАД, ПИ 51500.22.108 и ПИ 51500.22.118
с НТП селскостопански горски ведомствен път,
собственост на Община Несебър; 51500.37.12 с НТП
за местен път, собственост на Община Несебър;
51500.47.33 с НТП изоставени естествени ливади
поради маломерност, собственост на Община
Несебър; 51500.47.34 с НТП за водностопанско
хидромелиоративно съоръжение, собственост
на Община Несебър, 51500.57.51 с НТП за път
от републиканската пътна мрежа – ПДС, ПИ
51500.57.53 с НТП селскостопански горски ведомствен път, собственост на Община Несебър; ПИ
51500.63.34 с НТП напоителни канали – ЧДС, ПИ
51500.200.2 с НТП за път от републиканската пътна
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мрежа – ПДС, ПИ 51500.200.8, ПИ 51500.201.31 и
ПИ 51500.203.7 с НТП друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДДС – Несебър, ПИ
51500.203.14 с НТП за местен път, собственост
на Община Несебър, и ПИ 51500.203.19 с НТП
селскостопански горски ведомствен път, собственост на Община Несебър,
с дължина на трасето 13 799 л. м, съобразно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от това решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

1094

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 112
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на
к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ VІІ-252
в кв. 6501 по ПУП на к. к. Слънчев бряг-запад,
идентичен с имот с идентификатор 51500.506.364
по кадастралната карта на гр. Несебър.
В частта план за застрояване се променя номерът на имота от УПИ VІІ-252 на УПИ VІІ-364
в съответствие с идентификатора му по кадастралната карта, запазва се отреждането на имота
„За курортно и жилищно строителство“, запазва
се устройствената зона „Ок“ и се променят устройствените показатели за УПИ VІІ-364, както
следва: плътност на застрояване – запазва се 30 %,
Кинт. – от 0,8 на 1,5, максимална етажност – от 3
етажа (Нкорниз 10 м) на 4 етажа (Нкорниз 12 м)
и минимално озеленена площ – запазва се 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

1095

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 113
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на
к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ ІІІ-392,
395 в кв. 3602 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад,
идентичен с имот с идентификатор 51500.507.656
по кадастралната карта на гр. Несебър.
В частта план за застрояване се променят линиите на застрояване към уличнорегулационните
граници, намалявайки ги от 5 м на 3 м с цел
изграждане на едноетажен снек-бар към басейн
към апартаментен хотел.
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Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

1096

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 114
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план-схеми
за линеен обект: „Кабели ниско напрежение за
външно ел. захранване на триетажна жилищна
сграда със специализиран ресторант“ в ПИ ХІV406, кв. 26, с идентификатор по КК 11538.504.510
по плана на СО Инцараки, землище гр. Свети
Влас, преминаващи през имоти ПИ 11538.504.596
и ПИ 11538.504.611 по кадастралната карта на СО
Инцараки, землище гр. Свети Влас, преминаващи
през имоти – общинска собственост, представляващи имоти с идентификатори по одобрена
кадастрална карта: ПИ 11538.504.596 с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
и начин на трайно ползване – за второстепенна
улица, и ПИ 11538.504.611 с трайно предназначение
на територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за второстепенна улица. Трасето започва от съществуващ БКТП „Инцараки 4“ в ПИ
с идентификатор 11538.2.96, преминава през второстепенни улици с идентификатори 11538.504.596
и 11538.504.611 до ново електромерно табло пред
УПИ ХІV-406, кв. 26, с идентификатор по КК
ПИ 11538.504.510 по кадастралната карта на СО
Инцараки, землище гр. Свети Влас. Дължината
на трасето е 258 м и създава сервитут с ширина
0,60 м от едната страна и 1,50 м от другата страна на трасето с обща площ 533 кв. м съобразно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от това решение.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

1097

Председател:
Р. Кулев

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 13
от 26 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и след станалите
разисквания Общинският съвет – гр. Пазарджик,
реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на водопровод с дължина на трасето 161 м,
започващо от съществуващ водопровод до ПИ
55155.22.230, местност Сазлъка по КККР на
землище Пазарджик, преминаващо през ПИ

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

55155.22.125 – полски път, съгласно изчертаните
със зелено трасе и сервитути и приложения регистър на засегнатите имоти.

1164

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 14
от 26 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и след станалите
разисквания Общинският съвет – гр. Пазарджик,
реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
канализация с дължина на трасето 68 м, започващо
от съществуваща канализация до ПИ № 010015,
местност Грахорлива дъмга по КВС на землище
Мирянци, преминаващо през ПИ № 010019 и
010020 – полски пътища, съгласно изчертаните с
кафяво трасе и сервитути и приложения регистър
на засегнатите имоти.

1165

Председател:
Х. Харалампиев

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 97
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план за поземлени имоти 040018, 040019, 040020, 040021 и
040022, местност Клисе кору, землище с. Гергевец,
община Сливен, като имотите от земеделски се
преотреждат в „За разширение на гробищен парк“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

1242

Председател:
Д. Митев

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 128
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, одобрява ПУП – ПП за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за „Кабели 20 kV
от БКТП „Клен“ в ПИ 67800.45.482 до нов БКТП
в ПИ 678/00.10.717 (УПИ VI-10433, 10397, 10398),
местност Ачмалъци, землище гр. Созопол, с
трасе и сервитут в обхват на части от поземлени
имоти с идентификатори 67800.10.390, 67800.10.690,
67800.10.392, 67800.10.393 и 67800.10.711, землище
гр. Созопол.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 17а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 21, ал. 2
и чл. 29 (изм., ДВ, бр. 39 от 2011 г.), ал. 1 ЗОЗЗ,
чл. 25, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 ЗСПЗЗ Общинският
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съвет – гр. Созопол, дава предварително съгласие
по така изработения ПУП – ПП и съгласува трасе
на техническата инфраструктура за „Кабели 20 kV
от БКТП „Клен“ в ПИ 67800.45.482 до нов БКТП
в ПИ 678/00.10.717 (УПИ VI-10433, 10397, 10398),
местност Ачмалъци, землище гр. Созопол. Срокът на валидност на предварителното съгласие е
две години считано от датата на влизане в сила
на решението.
Заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас, чрез Общинския
съвет – гр. Созопол, на основание чл. 215, ал. 1,
изр. 1 и ал. 4, изр. 1 ЗУТ.

1163

Председател:
Кр. Германова

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 48
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на квартали 902 и 903, ж. р.
Орфей – гр. Хасково.
В кв. 902 и кв. 903 по плана за улична регулация на ж. р. Орфей 3, гр. Хасково, се проектират
задънени улици, които ще осигуряват достъп до
възможно най-много вътрешни имоти, както
следва:
В кв. 902
Проектира се задънена улица с ширина 4,50 м
с нови осови точки 121, 122, 123. Улицата се
предвижда да обслужва имоти с идентификатори
77195.708.42, 77195.708.37 и 77195.708.36.
Проектира се задънена улица с ширина 4,50 м
с нови осови точки 124, 125, 126, 127 и 128. Улицата се предвижда да обслужва имоти с идентификатори 77195.708.44, 77195.708.43, 77195.708.79,
77195.708.80, 77195.708.416 и 77195.708.77.
В кв. 903
Проектира се задънена улица с ширина 4,50 м
с нови осови точки 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134. Улицата се предвижда да обслужва имоти
с идентификатори 77195.708.456, 77195.708.457,
77195.708.405, 77195.708.54, 77195.708.68, 77195.708.69,
77195.708.72 и 77195.708.73.
Планът за регулация е нанесен с кафяви и
зелени линии, надписи и щрихи в проекта.
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Председател:
Т. Захариева

РЕШЕНИЕ № 49
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 4 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на част от квартал
24 и квартал 25 по плана за регулация на с.
Стамболийски, община Хасково.
Премахва се улица с осови точки 161 и 162.
Променят се границите на кв. 25 и кв. 24 по
плана за регулация на с. Стамболийски, като
УПИ ХІХ44, УПИ ХХІІІ43, УПИ ХХІІ43, УПИ
ХХІ от кв. 25 се присъединяват към кв. 24.
Поради дублиране номерата на два от присъединените към кв. 24 урегулирани поземлени
имоти се променят, както следва:
УПИ ХХІІ43 получава нов номер ХХІV43;
УПИ ХХІ получава нов номер ХХV.
Вследствие изменението на плана за улична
регулация се променят очертанията и площите
на УПИ ХІ42, УПИ ХІV41, УПИ ХІХ44, УПИ
ХХІІІ43, УПИ ХХІV43, УПИ ХХV, кв. 24, с.
Стамболийски, община Хасково.
Изменението на плана за регулация е нанесено с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи
в проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
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Председател:
Т. Захариева

РЕШЕНИЕ № 50
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 109, ал. 1, т. 3 и
чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 77195.516.1,
кв. Болярово, гр. Хасково.
За поземлен имот № 77195.516.1, м. Циганска
махала, кв. Болярово, гр. Хасково, се определя
застрояване „За склад за селскостопанска техника и инвентар“ при следните показатели на
застрояване за имота:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 70 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ (Позел.) – 30 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
Председател:
Т. Захариева
1196
РЕШЕНИЕ № 52
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 4 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за кв.
248, кв. 252, кв. 256, кв. 255, кв. 254 и кв. 253 по
плана на гр. Хасково.
Изменя се уличната регулация на ул. Стара
планина в участъка западно от пл. Спартак до
кръстовището с ул. Брегалница. Новите регула-
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ционни линии са съобразени с изградените на
място улично платно, сгради и огради. Измества
се осовата линия, вследствие на което се изместват
осови точки 103, 104, 105, 107 и 108. Премахва
се о.т. 106. Поставят се нови осови точки 3634,
3635, 3636. Ширината на улицата от о.т. 105 на
северозапад до о.т. 103 е 17,50 м, а от о.т. 105 на
югоизток до о.т. 108 е 11,50 м.
Премахва се улица с осови точки 2733, 1211,
1213, 1216а. Западно от осова точка 1215 се проектира задънена улица с осови точки 1215, 1216,
1216а и нова осова точка 3642.
Пространството между квартали 256, 301 и
300 се оформя като площад с нови осови точки
3637, 3638, 3639, 3640, 3641. Уличнорегулационните
линии на кв. 301 и кв. 300 не се променят. Регулационните линии на кв. 256 се изменят като
се съобразяват със съществуващите на място
огради и тротоари.
Проектира се нова улица в квартал 248. Новата
улица е с нови осови точки 3628, 3629, 3632, 3633.
Улицата е с ширина 9 м с две платна по 3 м и
два тротоара по 1,50 м.
Проектират се две задънени улици с нови
осови точки о.т. 3629 до о.т. 3630 и от о.т. 3632 до
о.т. 3631. Пространството между двете улици се
оформя като паркинг с 8 паркоместа.
Оформя се нов квартал с нов номер 860,
ограничен от улици с осови точки 103, 104, нова
3628, нова 3633, 149.
Променя се конфигурацията на квартал 248,
като се ограничава от улици с осови точки нова
3628, нова 3633, 148, нова 3634.
В квартал 860 се проектират нови урегулирани
поземлени имоти, като вътрешните регулационни
линии се поставят в съответствие с имотните
граници на поземлените имоти, както следва:
УПИ I714.9 по имотните граници на поземлен
имот 77195.714.9;
УПИ II714.10 по имотните граници на поземлен
имот 77195.714.10;
УПИ III714.11 по имотните граници на поземлен имот 77195.714.11;
УПИ IV714.12 по имотните граници на поземлен имот 77195.714.12;
УПИ V „За жилищно строителство и обществено обслужване“ по имотните граници на
поземлен имот 77195.714.13;
УПИ VI „За жилищно строителство и обществено обслужване“ по имотните граници на
поземлен имот 77195.714.14.
Вследствие изменението на уличната регулация се променят регулационните линии на
някои урегулирани поземлени имоти в обхвата
на плана, както следва:
В квартал 248
Премахва се УПИ I „За обществено жилищно
строителство и магазини“. Проектират се два
нови урегулирани поземлени имота, както следва:
УПИ I „За жилищно строителство и обществено обслужване“ за поземлен имот 77195.714.17;
УПИ II „За жилищно строителство и обществено обслужване“ за поземлен имот 77195.714.16.
Югозападната регулационна граница на УПИ
II „За жилищно строителство и обществено
обслужване“ следва изменената уличнорегулационна линия.
В квартал 252
Изменя се югозападната регулационна граница
на УПИ I „За обществено жилищно строителство“,
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която следва новата уличнорегулационна линия
и урегулираният поземлен имот се отрежда „За
жилищно строителство“.
В квартал 256
Изменят се регулационните граници на УПИ I
„За училище“ и УПИ II „За спортна зала и хотел“, като регулационната граница между двата
урегулирани поземлени имота се проектира
по имотната граница между поземлени имоти
77195.723.58 и 77195.723.3, а югозападните граници
следват изменената уличнорегулационна линия.
УПИ II „За спортна зала и хотел“ се отрежда
„За спортен комплекс“. Оформя се нов урегулиран поземлен имот с нов номер – УПИ III, и се
отрежда „За озеленяване“.
В квартал 255
Изменя се източната регулационна граница
на УПИ VI „За младежки дом“, като се поставя
в съответствие с източната имотна граница на
поземлен имот 77195.723.60.
В квартал 254
Изменят се североизточните регулационни
граници на УПИ VI, УПИ V, УПИ IV, УПИ III,
УПИ II, УПИ I, които следват изменената уличнорегулационна линия. Изменените урегулирани поземлени имоти се отреждат за поземлени
имоти, както следва:
УПИ VI се отрежда за имот 77195.715.379;
УПИ V се отрежда за имот 77195.715.451;
УПИ IV се отрежда за имоти 77195.715.376 и
77195.715.375;
УПИ III се отрежда за имот 77195.715.374;
УПИ II се отрежда за имот 77195.715.373;
УПИ I се отрежда за имот 77195.715.372.
В квартал 253
Изменят се североизточните регулационни
граници на УПИ VII, УПИ VI, УПИ V, УПИ IV
„За обществено обслужване и жилища“, УПИ III
„За обществено обслужване и жилища“, УПИ I
„За куклен театър и магазини“, които следват
изменената уличнорегулационна линия. Три от
изменените урегулирани поземлени имоти се
отреждат за поземлени имоти, както следва:
УПИ VII се отрежда за имоти 77195.715.369
и 77195.715.368;
УПИ VI се отрежда за имот 77195.715.366;
УПИ V се отрежда за имот 77195.715.365.
За останалите три изменени урегулирани
поземлени имота не се променя отреждането.
Изменението на плана за регулация е нанесено с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи
в проекта.
С изменението на плана за застрояване за
новообразувания кв. 860 се предвижда запазване
на съществуващите сгради на основното застрояване в УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ
V „За жилищно строителство и обществено обслужване“ и УПИ VI „За жилищно строителство
и обществено обслужване“, като се предвижда
ново допълващо застрояване съгласно графичната
част на проекта.
УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V „За
жилищно строителство и обществено обслужване“
и УПИ VI „За жилищно строителство и обществено обслужване“, кв. 860 по плана на гр. Хасково,
са в устройствена зона „Жг“ – жилищна зона с
преобладаващо застрояване с голяма височина
при следния режим на застрояване:
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За УПИ I
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Kинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).
За УПИ II и УПИ IV
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Kинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %;
начин на застрояване – свързано (д).
За УПИ III
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 70 %;
коефициент на интензивност (Kинт.) – до 2;
минимална озеленена площ (Позел.) – 30 %;
начин на застрояване – свързано (с).
За УПИ V „За жилищно строителство и обществено обслужване“
етажност – до 5 етажа, височина – до 15 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 70 %;
коефициент на интензивност (Kинт.) – до 2;
минимална озеленена площ (Позел.) – 30 %;
начин на застрояване – свободно (е).
За УПИ VI „За жилищно строителство и обществено обслужване“
височина – над 15 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Kинт.) – до 3;
минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
УПИ II „За спортен комплекс“, кв. 256, гр.
Хасково, е в устройствена зона „Ц“ – централна
зона със следния режим на застрояване за имота:
височина – над 15 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Kинт.) – до 3;
минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
начин на застрояване – свързано (д).
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
Т. Захариева
1197
РЕШЕНИЕ № 54
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на квартали 294 и
295, гр. Хасково.
Изменя се уличната регулация по ул. Рила
в участъка от о.т. 1238 до о.т. 1239. Измества се
осова точка 1239 на изток, вследствие на което
се удължава задънената улица, без да се противоречи на чл. 81, ал. 1 ЗУТ.
В кв. 295 се проектира задънена улица с ширина 6 м с нови осови точки 3643 и 3644.
Променя се уличната регулация по ул. Средна
гора в участъка с осови точки 1235 и 2403, като
се премахва уширението северно от о.т. 2403.
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Вследствие изменението на уличната регулация
се променят очертанията и площите на следните
урегулирани поземлени имоти:
В кв. 294
Променя се УПИ II „За жил. стр., трафопост,
детска градина и общ. обсл.“, без да се променя
отреждането.
В кв. 295
Променят се УПИ IX „За жил. стр. и общ.
обсл.“, без да се променя отреждането, УПИ IV
и УПИ V, които се отреждат за поземлени имоти
съответно 77195.714.280 и 77195.714.272.
Изменението на плана за регулация е нанесено с кафяви и зелени линии, надписи и щрихи
в проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Т. Захариева
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ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № IV-12
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл.
129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ
по т. 1 на протокол № 17 от 19.11.2015 г. Общинският съвет – гр. Ямбол, реши:
Одобрява изработения проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на
трасето на водопровод ПЕВП ∅ 90 за захранване
на поземлен имот с идентификатор 87374.73.45
по кадастралната карта на гр. Ямбол през ПИ
87374.73.742 – земеделска територия, общинска
публична собственост, с начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път.
Поради малката широчина на полския път част
от сервитута засяга ПИ 87374.72.673 – държавна
публична собственост – път от републиканската
пътна мрежа.
ПУП – ПП е изработен за захранване на обект
„База за съхраняване, поддържане и ремонт на
селскостопанска техника и складова дейност“
в поземлен имот с идентификатор 87374.73.45
по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност
Старото летище.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Ямбол, по реда на чл. 215 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Ямбол.
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Председател:
Д. Ибришимов

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 58
от 27 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
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1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – ПП (парцеларен план) за трасе на ел. кабел 20 kV от ЖР в поземлен имот № 000582 през
поземлени имоти № 000104, № 000560, № 000433
до поземлен имот № 010080 по КВС на землище с.
Кабиле, съгласно приетите и одобрени графични
части, неразделна част от решението.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – ПП (парцеларен план) за трасе на уличен
водопровод и водопроводни отклонения през поземлени имоти № 000560 и № 000433 до поземлен
имот № 010080 и поземлен имот № 010081 по
КВС на землище с. Кабиле, съгласно приетите
и одобрени графични части, неразделна част от
решението.
3. Одобрява проект за подробен устройствен
план – ПП (парцеларен план) за трасе на подземен
ел. кабел от съществуващ трафопост, разположен
в района на НАР „Кабиле“ – поземлен имот
№ 000031, пресича поземлен имот № 000120 – път
IV клас, и поземлен имот № 000103 – път IV клас,
и в сервитута на пътя достига до поземлен имот
№ 011071 по КВС на землище с. Кабиле, съгласно
приетите и одобрени графични части, неразделна
част от решението.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
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Председател:
Г. Георгиев

25. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при съдебния
район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2016 г.
Списък на експертите (вещи лица) от БНТЛ
(базова научно-техническа лаборатория) при ОД
МВР – гр. Варна, извършващи следните видове
криминалистически експертизи: дактилоскопни,
трасологични, балистични, съдебно-почеркови и
техническо изследване на документи и парични
знаци
Митко Желев Великов – експерт, висше образование, стаж 21 г.
Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше
образование, стаж 18 г.
Андрей Христов Стоянов – експерт, висше
образование, стаж 20 г.
Филип Николаев Филев – експерт, висше
образование, стаж 14 г.
Недялко Атанасов Кателиев – експерт, висше
образование, стаж 18 г.
Димит ър Ми хайлов Ми хайлов – експерт,
висше образование, стаж 10 г.
Богдан Йорданов Богданов – експерт, висше
образование, стаж 15 г.
Владимир Костадинов Василев – експерт,
висше образование, стаж 15 г.
Стоян Бяндов Стоянов – висше образование,
стаж 20 г.
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Славчо Захариев Славов – експерт, висше
образование, стаж 13 г.
Златина Желева Димитрова – експерт, висше
образование, стаж 8 г.
Галин Господинов Желев – експерт, висше
образование.
Стилиан Цанев Димитров – експерт, висше
образование, стаж 3 г.
Тодор Иванов Илиев – експерт, висше образование.
Николай Георгиев Николов – експерт, висше
образование, стаж. 21 г.
Николай Димитрв Иванов – експерт, висше
образование, стаж 13 г.
Красимир Димитров Пенчев – експерт, висше
образование, стаж 13 г.
Димитър Иванов Димитров – експерт, висше
образование, стаж 4 г.
Даниел Василев Йорданов – експерт, висше
образование, стаж 4 г.
Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше
образование, стаж 14 г.
Съдебно-биологични и физикохимични експертизи
Йордан Панайотов Йорданов – гл. инспектор,
висше образование, стаж 25 г.
Владимир Костадинов Василев – експерт,
висше образование, стаж 15 г.
Дими т ър Ми хай лов Ми хай лов – експерт,
висше образование, стаж 12 г.
Елеонора Иванова Георгиева – експерт, висше
образование, стаж 10 г.
Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше
образование, стаж 13 г.
Видеотехнически и лицево-идентификационни
експертизи
Галин Господинов Желев – експерт, висше
образование, стаж 14 г.
Николай Димитрв Иванов – експерт, висше
образование, стаж 13 г.
Стоян Бяндов Стоянов – висше образование,
стаж 24 г.
Горепосочените експерти притежават:
Удостоверение за правоспособност за правото
да извършват посочените експертизи.
Разрешение за дост ъп до к ласифицирана
информация до ниво „Секретно“
Експерти при Регионална служба „Военна
полиция“ – Варна
Вангел Николов Вангелов – криминалистически, дактилоскопни, почеркови, техн. изследване на документи, трасологични и балистични
експертизи, видеотехнически и лицева идентификация – ниво на достъп „Строго секретно“
Галин Петков Петков – дактилоскопни и
т расолог и ч н и експер т изи – н и во на дос т ъп
„Секретно“.
І. Криминалистични експертизи
Криминалистични експертизи на писмени
доказателства, трасологични експертизи; дактилоскопни експертизи; съдебно-балистична
експерт иза; биомет ри чни к римина лист и чни
експертизи
Борис Димитров Борисов – графолог.
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Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологични и балистични.
Генчо Иванов Димитров – специалист по:
криминалистични експертизи на писмени доказателства, съдебно-химически, физико-химически,
автотехнически по ПТП и пожаротехнически
експертизи.
Добрин Младенов Несторов – криминалистични експертизи на писмени доказателства и
биометрични криминалистични експертизи – фоноскопия (гласова идентификация).
Емил Ангелов Атанасов – криминалистични
експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологични, балистични.
Иван Пенчев Медарев – експерт-криминалист.
Николай Стефчев Ризов – криминалистични
експертизи на писмени доказателства.
Никола Борисов Бъчваров – криминалистграфолог.
Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови
отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи.
Ценко Маринов Цачев – криминалистични
експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологични, балистични.
Христо Павлов Неделчев – специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика.
ІІ. Съдебномедицински експертизи
Съдебномедицинска експертиза на труп. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди.
Съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход. Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човека. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Борис Петров Шахов – съдебномедицинска
експертиза за установяване на родителски произход и за индетификация на човек.
Мая Иванова Кичева – специалист молекулярна биология; ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист
молекулярна биология, ДНК анализи.
Хрис т и на Васи лева Б ож и нова-Д и м и т ро ва – лекар-ординатор.
А) Лекари, притежаващи компетентност по
въпросите на ортопедията и травматологията;
диагностика, лечение и прогноза на заболяването
Радослав Борисов Манчев – ортопед-травматолог.
Б) Лекари хирурзи, притежаващи компетентност да се произнасят по всички въпроси на
хирургичните заболявания; диагностика, лечение
и прогноза, вътрешни болести
Добринка Демирева Радойнова – лекар вътрешни болести.
В) Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всички неврохирургически заболявания; диагностика, лечение и прогноза
Светослав Калчев Калевски – неврохирург.
Г) Лекари – специалисти по уши, нос, гърло,
компетентни да се произнасят по всички въпроси
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Стоян Колев Стоянов – мед. експертизи по
заболявания и травми на ушите, носа и гърлото – диагностика, лечение и прогноза от специалист по УНГ.
Д) Лекари – акушерство и гинекология
Станислав Христов Славчев – акушер-гинеколог.
Е) Съдебни лекари, компетентни по всички
въпроси на телесните повреди, причини за смърт,
болестни състояния за всички видове
Благовеста Димитрова Стефанова – специалист по съдебна медицина.
Вилиям Викторов Доков – специалист по
съдебна медицина.
Димитър Иванов Ганчев – специалист по
съдебна медицина.
Сийка Койчева Михова-Илчева – специалист
по съдебна медицина.
Деян Ангелов Демиров – специалист по съдебна медицина.
Виктор Николаев Стефанов – специалист по
съдебна медицина.
З) Трудова медицина
Наташа Генова Иванова – лекар специалист
по трудова медицина.
С ена Генова К а лоя нова – лек ар т ру дова
медицина, специалист по трудова медицина и
безопасност на труда.
ІІІ. Съдебна експертиза на психичното състояние
Съдебно-психиатрична експертиза. Съдебнопсихологична експертиза
Аделина Боянова Джорджанова – специалист
по психиатрия и съдебна психиатрия.
Александър Милчев Цолчовски – съдебнопсихологически експертизи.
Анка Петрова Атанасова – специалист по
психиатрия, съдебна психиатрия.
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър,
нарколог.
Мая Велинова Рогашка – съдебно-психологична експертиза.
Мая Любенова Златева – социален психолог
и графолог.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев.
Юлияна Тодорова Къневска-Тодорова – приложна социална психология.
Клинични психолози
Александър Милчев Цолчовски – съдебнопсихологически експертизи.
Бояна Тодорова А янова-Радева – клиничен
психолог.
Гергана Петрова Момова.
Калоян Павлов Куков – д-р по к линична
психология, специалист клиничен психолог.
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Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог.
Снежанка Борисова Димитрова.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Аделина Боянова Джорджанова – специалист
по психиатрия и съдебна психиатрия.
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър,
нарколог.
Петър Маринов Маринов – съдебна психиатрия.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – съдебни психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни
Аделина Боянова Джорджанова – специалист
по психиатрия и съдебна психиатрия.
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър,
нарколог.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев.
Лекари детски психиатри
Милена Антонова Топалова – детски психиатър.
ІV. Съдебно-икономически експертизи
Съдебно-счетоводна експертиза. Съдебна
финансово-икономическа експертиза. Съдебностокова експертиза
Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане,
оценка на апортни вноски – експертизи по трудовоправни взаимоотношения, съдебно-стокови
експертизи по оценка на ДМА, движими вещи,
пром. инвентар и готова продукция.
Александър Христов Василев – специалист
икономически и автотехнически експертизи.
Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител.
Андреян Николаев Райков – съдебно-счетоводни експертизи.
Анелия Иванова Люцканова – съдебно-счетоводни, финансово икономически експертизи.
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Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 ТЗ, както и други икономически
експертизи.
Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи.
Анна Николова Богданова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Анна Петрова Димитрова – финансово-икономически експертизи и ТРЗ.
Антоанета Вълчанова Цанева – икономистсчетоводител.
Антония Димитрова Торлакова – съдебносчетоводни експертизи.
Антония Русева Стоянова – икономист-счетоводител.
Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти, произвеждащи ел. енергия от
възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове).
Бисер Николов Атанасов – специалист-счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и
финансово-счетоводни експертизи, банково дело
и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи
по трудовоправни взаимоотношения, оценка на
апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно-стокови експертизи по оценка на
ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова
продукция.
Благовест Малешков Малешков – специалист
финанси и банково дело.
Бойка Славейкова Могиларова – икономистсчетоводител.
Боряна Владимирова Ташева – икономист
публични финанси, професионален опит в банково дело и кредити.
Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни,
финансово-икономическ и и съдебно-стокови
експертизи.
Валентин Тодоров Стоянов – съдебна финансово-икономическа и стокова експертиза.
Валентина Георгиева Трендафилова – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Димитрова – съдебноикономически експертизи.
Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи.
Весела Николова Радева – счетоводно-икономически експертизи.
Веселина Вълева Пенчева – икономист-счетоводител.
Василена Луиджева Кираджиева – съдебносчетоводни експертизи.
Вергиния Тодорова Ставракиева-Милева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически
експертизи.
Виолета Желева Желязкова – съдебно-икономически експертизи.
Виолета Тодорова Янакиева – икономистсчетоводител, счетоводство и контрол.
Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и
икономически експертизи.
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Владимир Хайнрих Владимиров – съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи.
Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи.
Галин Иванов Стоянов – икономист-счетоводител.
Галина Димчева Димитрова – експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Галина Петрова Георгиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и
банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен
експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни
взаимоотношения.
Галя Панайотова Гроздева – съдебно-счетоводни и съдебни финансово-икономически
експертизи.
Ганка Георгиева Дончева – дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит.
Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство.
Ганка Янева Кольовска – финансово-счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели
предприятия, оценка на системи по качеството,
оценка на интелектуална собственост.
Георги Василев Василев – икономист-счетоводител.
Георги Димитров Пейчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Гергана Стоянова Колева – икономист.
Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи.
Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни
експертизи.
Даниела Дойчева Христова – експерт-счетоводител, одитор.
Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и
икономически експертизи.
Даринка Калоянова Павлова – лицензиран
съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.
Дафина Иванова Добрева – икономически
експертизи.
Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи.
Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни експертизи.
Д иа на Добрева Вел и нова – с ъдебно - счетоводна, финансово-икономическа и стокова
експертиза.
Диляна Тодорова Христова – съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Василев Георгиев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Димитър Георгиев Димитров – съдебно-стокови експертизи.
Димитър Йорданов Йорданов – икономистсчетоводител.
Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-стокови експертизи.
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Димитър Трифонов Георгиев – икономистсчетоводител (одитор).
Ди м и т ра Нед кова Пет рова – и коном ис тсчетоводител.
Димка Неделчева Попова – икономист-счетоводител.
Динка Георгиева Манева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.
Добрил Любомиров Димитров – икономистсчетоводител.
Добринка Желева Илиева – съдебно-икономически експертизи.
Донка Асенова Димитрова – експерт – икономист-счетоводител, допуск до ниво „Секретно“.
Донка Димова Михайлова – икономист-счетоводител.
Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна
експертиза.
Елена Васи лева Йорда нова – счет оводни
експертизи.
Еленка Георгиева Василева – икономистсчетоводител, ТРЗ и личен състав.
Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на
земеделски земи и подобренията върху тях.
Елица Дианова Малчева – икономист-счетоводител.
Емилия Николова Стойнова-Дикова – счетоводство и контрол.
Жана Димит рова Христова – счетоводни
експертизи.
Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Женя Ангелова Борисова – специалист счетоводство и контрол.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт – автотехнически експертизи.
Жулиета Господинова Тонева – счетоводител – счетоводство и контрол.
Зорница Анастасова Георгиева – икономистсчетоводител.
Ива Николаева Анастасова – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови
експертизи.
Ивайло Петков Узунов – икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.
Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни
експертизи.
Иван Насков Маринов – счетоводни експертизи.
Иван Станчев Иванов – съдебно-счетоводна,
съдебна финансово-икономическа и съдебностокова експертиза.
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Иван Тодоров Василев – икономист-счетоводител, специалист финансово-административни
и консултантски услуги; регистриран представител по чл. 17 от Закона за платежните услуги
и платежните системи.
Иван Христов Кунев – специалист финансово
счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения.
Иванка Николова Белеганска – икономистсчетоводител.
Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-счетоводни експертизи.
Иво Ангелов Костов – експерт – икономист
по строителството.
Илина Томова Станчева – счетоводител.
Илиян Димитров Гоцев – счетоводител.
Илияна Димитрова Вълчанова – икономистсчетоводител.
Ирена Георгиева Дурева – съдебно-счетоводни експертизи.
Йордан Ганев Стоянов – икономист-счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йордана Костадинова Иванова – експертикономист.
Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
съдебно-стокови експертизи.
Камен Енчев Кънев – експерт по съдебносчетоводни и финансово-оценителни експертизи.
Керанка Колева Кунева – счетоводство; банково дело.
К ирил Димитров Димитров – икономистсчетоводител.
Константин Велчев Василев – счетоводни,
финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения.
Корнелия Милева Колева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и
банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен
експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни
взаимоотношения.
Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
оценител на недвижими имоти.
Коста Андреев Андреев – специалист данъчно
облагане, счетоводна отчетност и контрол.
Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни експертизи.
Красимир Динев Колев – икономист-счетоводител.
Красимира Атанасова Димитрова – съдебносчетоводни експертизи, финансово-счетоводни
анализи, данъчно облагане.
Красимира Димитрова Узунова – съдебносчетоводни експертизи.
Кремена Димитрова Иванова – икономистсчетоводител.
Кремена Йорданова Костадинова – магистър
„Счетоводство и контрол“.
Кремена Савинова Савова-Райчева – икономически и счетоводни експертизи.
Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-икономически експертизи.
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Маргарита Благоева Якимова – счетоводни,
финансово-икономически и стокови експертизи.
Маргарита Милчева Добрева – експерт-счетоводител.
Мариана Иванова Иванова – финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими
имоти.
Мариа на С т е фа нова С т а нева – с ъдебно счетоводни експертизи, съдебни финансовоикономически и стокови експертизи; оценка на
недвижими имоти; кредитен анализ.
Мариела Асенова Спиридонова – съдебносчетоводни експертизи.
Мариела Иванова Мачева – съдебно-счетоводен експерт.
Марийка Енчева Ангелова – икономист-счетоводител и ТРЗ.
Марин Георгиев Щерев – съдебно-икономически и финансово-икономически експертизи.
Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни
експертизи; оценка на недвижими имоти.
Марияна Анастасова Дамянова – експертсчетоводител.
Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.
Меглена Драгнева Неделчева – експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Милена Валентинова Петрова – счетоводство
и контрол, финанси и банково дело, лицензиран
съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи
по трудовоправни взаимоотношения.
М и л е н а Ге о р г и е в а Цо л ч о в с к а – и ко н о мист – счетоводни и икономически експертизи.
Милена Колева Василева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Мирослава Петрова Иванова – икономистфинансист.
Надежда Петрова Малкочева – счетоводни
анализи и кредитни взаимоотношения.
Надя Енчева Костова – доктор по икономика,
счетоводна отчетност, лицензиран оценител на
цели предприятия.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата; оценка на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Нели Трифонова Цекова – съдебно-счетоводни експертизи.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими
имоти.
Николай Стефанов Добрев – съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Николинка Иванова Атанасова – специалист
по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление
на качеството.
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Николинка Иванова Крайчева – съдебноикономически и счетоводни експертизи.
Павлина Николова Попова – съдебно-счетоводни експертизи.
Парашкева Костадинова Сарийска – икономиката на общините и общинските фирми.
Пенка Иванова Петкова – икономист-счетоводител.
Пенка К ирилова Жекова – експерт-счетоводител.
Пепа Иванова Карагитлиева – икономистсчетоводител.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими
имоти и земеделски земи.
Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи.
Петя Иванова Радева – съдебно-счетоводни
експертизи.
Петя Димитрова Койчева-Живкова – счетоводител.
Петя Иванова Ставрева – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор; допуск
до ниво „Секретно“.
Пламен Тонев Илиев – икономист-счетоводител.
Пламена Георгиева Недялкова – икономистсчетоводител.
Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.
Радка Янева Георгиева – дипломиран експертсчетоводител.
Радослав Христов Станчев – магистър по
счетоводство и контрол; оценка на недвижими
имоти.
Ралица Атанасова Славова – икономист.
Росица Дончева Хаджиларска – финансовосчетоводни експертизи.
Росица Руменова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи.
Р у м яна Георг иева Симеонова – съдебно счетоводни експертизи; допуск до ниво „Поверително“.
Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен
експерт, лицензиран експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
съдебно-стокови експертизи.
Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист-счетоводител по организация
и управление на промишлеността.
Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.
Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело.
Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
регистриран одитор.
Светлана Богданова Тодорова – статистикикономист, съдебно-икономически експертизи.
Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебни финансово-икономически експертизи.
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Силви я Станчева Стоянова – икономистсчетоводител, счетоводство и контрол; допуск
до ниво „Секретно“.
Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран
оценител на цели предприятия.
Сияна Александрова Димитрова – съдебносчетоводни и икономически експертизи – допуск
до ниво „Строго секретно“.
Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
Стефка Георгиева Попова – икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта
на телекомуникационните мрежи.
Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Таня Димитрова Савова – експерт финансовосчетоводни експертизи.
Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи.
Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
Татяна Танева Иванова – счетоводство и
икономика.
Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи.
Тодор Николов Зафиров – икономика и управление на строителството; геодезия и карто
графия; допуск до ниво „Секретно“.
Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на
недвижими имоти.
Трендафил Александров Василев – дипломиран експерт-счетоводител.
Фаня Аспарухова Филипова – професор по
счетоводство и контрол – съдебно-счетоводни
и финансови експертизи.
Христина Ганчева Василева – икономически
експертизи.
Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи.
Христина Кирилова Тенева – съдебно-счетоводни експертизи.
Христо Димитров Каролев – счетоводство
и контрол; транспортна техника и технологии,
моторни транспортни средства.
Христоско Иванов Богданов – икономистсчетоводител.
Цветанка Димитрова Върбанова-Златилова – съдебно-стокови експертизи.
Цветанка Костадинова Димитрова – съдебносчетоводен експерт.
Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
Цветомир Любомиров Манолов – икономистсчетоводител.
Ценка Стойчева Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи.
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Цонка Томова Вягова – съдебно-счетоводна
експертиза.
Юлия Илиева Йорданова – Качкова – финансово-счетоводни експертизи, експертизи по
трудово-правни отношения и др.
Юлия Колева Дашева – съдебно-икономически експертизи.
Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни експертизи.
Яна Данчева Велева – счетоводство и контрол.
Янка Ангелова Великова – икономист-счетоводител.
Янка Върбанова Лозанова – икономист-счетоводител.
Янка Колева Патраманова – съдебно-икономически експертизи.
V. Съдебни инженерно-технически експертизи
Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Съдебна автотехническа експертиза. Съдебна
инженерно-технологична експертиза. Съдебна
компютърно-техническа експертиза
Машинни инженери и ДВГ и автотехнически
специалисти
Оценители на машини и съоръжения
Адриан Михайлов Велчев – автотехнически
експертизи; оценка на щети по МПС; оценител
на машини и съоръжения; експерт-оценител на
селскостопански машини и оборудване.
А н г ел Леф т еров А н г елов – а вт оекспер т оценител, автотехнически експертизи, експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, координатор по безопасност и здраве в
строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически
експертизи, строителен инженер, В и К.
Асен Петров Колев – автотехнически експертизи.
Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.
Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер – ел.
машини и апарати.
Александър Христов Василев – специалист
автотехнически и икономически експертизи.
Бисер Николов Атанасов – автотехнически
оценителски експертизи; оценки на щети по
МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения;
експерт-оценител на селскостопански машини,
допълнително оборудване и прикачен инвентар.
Божидар Николов Дяков – инженерно-технически експертизи; КММ; кораборемонт; корабни
силови уредби и корабоплаване; експлоатация
на кораби и морски съоръжения.
Бойка Славейкова Могиларова – машини и
съоръжения.
Ва лентин Господинов Иванов – оценител
машини и съоръжения.
Васил Димитров Костов – съдебна инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради,
машини и съоръжения.
Велико Желев Дачев – специалист: геология,
инженерна геология, хидрология, морфо- и лидодинамика на морската брегова зона, инженерна
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екология, морска геоекология, земна механика,
защита на морския бряг, динамика и защита на
свлачищни брегове.
Виктор Георгиев Златанов – съдебни инженерно-технически експертизи и компютърно-технически експертизи; диагностика на електронни
уреди и електромери.
Виолета Стефанова Николова – лицензиран
оценител на машини и съоръжения.
Георги Атанасов Казаков – машини и механизми, а дминист рат ивнонаказателна дейност – ПТП и отчет на водачи.
Георги Йорданов Драгиев – лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран
оценител на МПС.
Георги Колев Дечев – оценител на машини
и съоръжения.
Георги Тодоров Вълчев – съдебни инженернотехнически експертизи; инженер коробоводене
и електротехника.
Господин Димитров Гроздев – експлоатация
на жп транспорт и безопасност на движение при
автомобилния транспорт.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по
строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Делян Михайлов Щерев – съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби,
корабни машини и механизми; кораборемонт,
навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Димитър Василев Вълков – специалист по
автомобилно застраховане; оценка на щети и
стойност на автомобили; ПТП.
Д и м и т ър Вел и ков Д и м и т ров – ма ш и нен
инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост.
Дон к а Д и мова М и х а й лова – л и цензи ра н
оценител на цели предприятия и обособени
части от тях.
Донка Костова Сивкова – лицензиран оценител на цели предприятия, преобразувани или
непреобразувани в ТД.
Евгени я К ирилова К ирова – оценител на
машини и съоръжения.
Еми л К и ри лов Иванов – автотех ни ческ и
експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Петков Хърватов – инженерно-технически експертизи; инженерно-технологична
и строително-техническа експертиза; електротехнически експертизи.
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Звезделина Христова Русева – специалист
по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително-технически
експертизи.
Иван Георгиев Иванов – автооценител и автотехнически експертизи.
Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер,
лицензиран оценител машини и съоръжения.
Иван Иванов Петров – автотехнически експертизи.
Иван Любомиров Белинов – машинен инженер.
Иван Христов Йовчев – оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
електроинженер (радиотехника).
Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаротехнически; строителнотехнически; металографически-трасологични и графологичнодефектоскопски експертизи.
Илина Томова Станчева – лицензиран оценител на машини и съоръжения, цели предприятия.
Йордан Любомиров Михайлов – експерт по
ПТП – дипломиран инженер по транспортна
техника и технологии; сертифициран оценител
на автомобили и вреди по тях; сертифициран
оценител на машини и съоръжения; дипломиран
инженер по корабоводене.
Йордан Цонев Червенков – електроинженер,
д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството,
системи за контрол и управление.
Йорданка Стефанова Ку ртева – машинен
инженер.
К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер – оценител на машини и съоръжения;
технология и механизация на строителството;
лицензиран оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер,
лицензиран оценител недвижими имоти, машини
и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на
търговски предприятия и вземания.
Кос та д и н Л юбом и ров М и ха й лов – а вт о технически експертизи – оценител на машини
и съоръжения; проблеми, методика, пазарна
стойност; оценки и ликвидация на щети на
МПС и ППС; криминалистически аспекти при
разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по
качеството – фактори на работна околна среда,
електрически уредби и съоръжения, физични
и химични фактори на средата, валидиране на
методи за контрол, сертифициран отговорник по
качеството – TUV NORD; оценител на недвижими имоти и строителство; оценка на финансовата
ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна
ефективност.
Красен Костадинов Ганчев – съдебни инженерно-технически, автотехнически и инженернотехнологични експертизи.
Лена Христова Тодорова – електроинженер,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
експерт-оценител на земеделски земи.
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Лидия Стоянова Босева – електроинженер,
съдебно-технически експертизи – съобщителна
техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии,
ел. мрежи, системи и централи, контрол на
технологични величини и процеси.
Любомир Захариев Петров – автотехнически
експертизи.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с
оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ към
фирмените отделения.
Людмил Иванов Милков – специалист транспортни техники и технологии, моторно-транспортни средства.
Максим Николов Ставрев – оцени тел на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия.
Марин Михайлов Михайлов – оценка на машини и съоръжения.
Минка Христова Стоянова – електроинженер
съобщителна техника.
Мирослав Делчев Сталев – съдебни инженерно-технически експертизи.
Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист.
Михаил Николов Серафимов – специалист
двигатели с вътрешно горене.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Николинка Иванова Атанасова – специалист
по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление
на качеството; технология на машиностроенето
и металорежещите машини.
Пенка Йорданова Дими т рова – оцени тел
на недвижими имоти; лицензиран оценител на
машини и съоръжения, съдебни строителнотехнически експертизи.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност изчислителна техника.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Богомилов Петров – съдебни компютърно-технически експертизи.
Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими
имоти, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини
и съоръжения.
Пламен Тодоров Велков – автотехнически
експертизи.
Радослав Руменов Атанасов – тахографик и
термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители.
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Ради Христов Ганев – инженерно-технически,
пожаротехнически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества,
бойни припаси и оръжия.
Радосвет Янчев Янчев – експерт по технология
на металите и металорежещите машини.
Рафаил Атанасов Задгорски – машинен инженер; оценки на МПС и транспортна техника.
Роза Емилова Желева – лицензиран оценител
на машини и съоръжения в машиностроителната,
металообработващата промишленост, строителството и транспорта.
Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и
гражданско строителство, конструкция на сгради
и съоръжения; строителен инженер; технология
на машиностроенето и металорежещи машини
и оценител на недвижими имоти.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и
инженерно-строителни експертизи; оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения и специалист – оценка на непарични
вноски по чл. 72 ТЗ; технически експертизи в
областта на строителството – отстъпено право
на строеж, разрешения за строеж, строителство,
актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради.
Спартак Добрев Джуров – съдебни инженерно-технически експертизи; оценка на: кораби,
корабни машини и механизми, кораборемонт,
навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Станислав Петров Антонов – инженер радиои телевизионна техника (военен инженер – радиолокация).
Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология
и разследване на ПТП.
Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна
инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под
налягане (метални съдове за сгъстени, втечнени
или разтворени под налягане газове, пари или
течности; парни и водогрейни котли; метални
тръбопроводи за транспортиране на водна пара
или гореща вода; пълначни станции за сгъстени,
втечнени и разтворени под налягане газове);
преносни и разпределителни газопроводи и
газови съоръжения и инсталации за природен
газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (пропан, пропен,
бутани, бутени и смесите им в течна или газова
фаза); нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
(тръбопроводи) за транспортиране на нефт и
течни нефтопродукти; други съдебни експертизи,
свързани с техническия надзор на съоръжения с
повишена опасност по отношение на изискванията
за тяхната безопасна експлоатация.
Таня Димитрова Диманова – съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер-химик.
Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи; оценител
на цели предприятия.
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Тодор Петков Николов – специалист по Европейско социално законодателство и техническия
контрол на МПС; анализ на данни по тахографски
листи от аналогови тахографи.
Христо Димитров Каролев – счетоводство
и контрол; транспотна техника и технологии,
моторни транспортни средства.
Цвета Василева Вълчева – лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
В и К
А н г ел Леф т еров А н г елов – а вт оекспер т оценител, автотехнически експертизи, експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, координатор по безопасност и здраве в
строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически
експертизи, строителен инженер, В и К.
Васил Димитров Костов – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Неделко Петров Неделков – строителен инженер по В и К.
Недко А нгелов А нгелов – хидроин женерводостроител, В и К строително-технически
експертизи.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; В и К строително-технически
експертизи.
Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К и геодезия.
Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Корабни и морски експерти
Ангел Георгиев Атанасов – разследване на
инциденти в областта на: морския транспорт,
управление на корабния трафик и пилотаж; безопасност и охрана на труда в морския транспорт
и пристанищната дейност; опазване и охрана на
морската среда и др.
Васил Николаев Попов – специалист корабостроител – проектиране и строене на малки
кораби и яхти.
Делян Михайлов Щерев – съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби,
корабни машини и механизми; кораборемонт,
навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми; ниво на достъп
до КИ „Поверително“.
Димитър Георгиев Георгиев – инженер корабни енергетични машини и механизми.
Димитър Георгиев Димитров – корабоводене,
експлоатация и ремонт на корабна техника и
съдебно-стокови експертизи.
Евгений Петров Игнатов – инженер – корабоводи т ел; кон т ейнерни п ревози, морск и
експертизи.
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Искрен Веселинов Николов – машинен инженер корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене; ниво на достъп до КИ
„Поверително“.
Михаил Боянов Бъчваров – инженер-корабостроител.
Панайот Георгиев Костов – оценка на плавателни съдове и машини и съоръжения.
Янко Недев Янков – специалист „Корабни
енергетични системи и механизми“; корпуси на
плавателни съдове и автомобили.
Ел. специалисти
Атанас Митков Петров – специалист по безопасни условия на труд, електроинженер – ел.
машини и апарати.
Би л я на К а л чева Пе т рова – с ъдебно - сче товодни експертизи; експерт по технология и
експлоатация на проекти, произвеждащи ел.
енергия от възобновяеми енергийни източници
(фотоволтаични и вятърни паркове).
Валери Милчев Василев – специалист по
електроснабдяване и обзавеждане.
Георги Страшимиров Тодоров – електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане.
Димитричка Драганова Димова – електроинженер.
Димитър Иванов Куюмджиев – електроинженер.
Драгомир Илиев Драгиев – специалист по
електроуреди и СТИ (средство за търговско
измерване – електромери) и ел. съоръжения.
Емилия Борисова Гичева – съобщителна и
осигурителна техника и системи.
Ирина Илчева Станева – електроинженер.
К ирил Димит ров Малеев – елект роин женер – автоматизация на производството, електроснабдяване и електробезопастност.
Кичка Тодорова Кателиева (Станева) – електроинженер, лицензиран оценител недвижими
имоти, оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Красимир Александров Ризов – ел. обзавеждане на промишлени предприятия.
Лидия Стоянова Босева – електроинженер,
съдебно-технически експертизи – съобщителна
техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии,
ел. мрежи, системи и централи, контрол на
технологични величини и процеси.
Николай Върбанов Върбанов – електрообзавеждане на промишлени предприятия, електроинженер-проектант.
Онник Филипов Пилибосян – електроинженер.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност изчислителна техника.
Петър Иванов Василев – доцент, инженер,
специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби.
Петър Павлов Петров – експерт ел. проектиране, ел. изграждане, контрол по електробезопасност.
Пламен Георгиев Пет ров – ел. цент ра ли,
мрежи и системи.
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Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К, геодезия.
Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер,
специалност – съобщителна техника.
Цвета Василева Вълчева – електроинженер,
лицензиран оценител на недви ж ими имоти,
машини и съоръжения.
Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптикфизик, специалист по оптични прибори и системи,
специалист нетехнически загуби.
Явор Димитров Андреев – специалист електроенергетика и електрообзавеждане.
Явор Желязков Ненчев – електроинженер,
специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ – електрически мрежи, електрически
уредби и инсталации, средства за търговско
измерване и измервателни групи.
Янчо Михалев Ненков – електроинженер.
Радиотехника, медицинска техника, телевизионна и видеотехника, киносистеми, компютърна
техника, акустика (РТВ)
Ва лен т и н Ас енов Да ви дов – ра д иои н женер – съобщителна техника, осигурителна техника, аудио- и видеосистеми, медицинска техника
и компютърни системи и мрежи.
Виктор Георгиев Златанов – съдебни инженерно-технически експертизи и компютърно-технически експертизи; диагностика на електронни
уреди и електромери.
Върбинка Иванова Тодорова – експерт съобщителна и осигурителна техника и системи.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Иван Милчев Попжелев – съдебни компютърно-технически експертизи.
Иван Христов Йовчев – оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
електроинженер (радиотехника).
Лена Христова Тодорова – електроинженер,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
експерт-оценител на земеделски земи.
Недко Георгиев Станев – съдебна компютърно-техническа експертиза.
Петранка Николова Иванова – оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Светомир Димитров Донев – специалист по
компютърни системи и технологии.
Цвета Василева Вълчева – електроинженер,
лицензиран оценител на недви ж ими имоти,
машини и съоръжения.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Пожаротехническа безопасност
А н г ел Леф т еров А н г елов – а вт оекспер т оценител, автотехнически експертизи, експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, координатор по безопасност и здраве в
строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически
експертизи, строителен инженер В и К.
Васил Колев Тотев – съдебни инженернотехнически експертизи; пожаротехнически експертизи; допуск до ниво „Секретно“.
Инж. Иван Илиев Иванов – инженерно-технически и пожаротехнически експертизи.
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Съдебна строително-техническа експертиза
Анахит Санасаровна Барсегян – промишлено
и гражданско строителство.
А н г ел Леф т еров А н г елов – а вт оекспер т оценител, автотехнически експертизи, експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, координатор по безопасност и здраве в
строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически
експертизи, строителен инженер В и К.
Ангелина Росенова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство,
специалист по прилагане на ЗУТ.
А ндриан Стоянов Консулов – специа лист
промишлено и гражданско строителство по ЗУТ.
Анна Димитрова Демирева – архитект.
Антоанета Михайлова Стоянова – геодезия,
картография и фотограметрия.
Антоанета Стефанова Герова – строителен
инженер; специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, карто
графия и кадастър.
Благовеста Рашкова Янчева – съдебно-технически експертизи.
Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Бранимир Божидаров Карагеоргиев – архитект.
Васко Георгиев Симеонов – архитект.
Валерия Цолова Йотова-Кирилова – строителен инженер – промишлено и гражданско
строителство.
Васил Димитров Власковски – геодезист.
Васил Колев Тотев – съдебни инженернотехнически експертизи; пожаротехнически експертизи; допуск до ниво „Секретно“.
Вела Асенова Антонова – инженер-геодезист,
геодезия, картография и кадастър.
Величка Ангелова Михайлова – строителство
и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Величко Георгиев Узунов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Венета Иванова Сотирова – съдебни строително-технически експертизи и експертни оценки
на недвижими имоти.
Веселин Василев Куванджиев – строителнотехническа експертиза.
Веселина Русева Русева – геодезист.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – строителен инженер – земеустройство.
Веселинка Иванова Тихова-Иванова – архитект.
Веска Пенчева Янева – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Владимир Георгиев Иванов – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Вла дислав Иванов А н дреев – ст роителен
инженер-геодезист.
Владислав Павлов Павлов – съдебно-технически експертизи.
Галин Методиев Тодоров – геодезия, карто
графия и кадастър.
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Георги Борисов Ефремов – технология на
строителството – строително-технически експертизи.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженеро-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Георги Иванов Чобанов – строителен инженер.
Гергана Тодорова Горунска – инженерно-технически експертизи – строителен инженер – проектант, инженер-конструктор.
Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти.
Даниела Митева Димова – специалист по
архитектура.
Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист
и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Димитър Райков Савов – инженер-геодезист.
Дони Емилов Бенлиев – съдебни строителнотехнически експертизи.
Донка Георгиева Михайлова – строителен
инженер, техник-геодезист.
Дора Колева Дякова – съдебна инженернотехническа експертиза; геодезист.
Емил Младенов Александров – строителен
инженер – водоснабдяване и канализация.
Емилия Валентинова Иларионова – строителен техник – строителство и архитектура.
Емилия Любомирова Василева – строителен
инженер – промишлено и гражданско строителство.
Ж ивко Борисов Боев – строителен инженер – земеустройство.
Живко Маринов Коев – геодезист.
Живко Русев Железов – архитект.
Звезделина Христова Русева – специалист
по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително-технически
експертизи.
Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител
на недвижими имоти.
Ивайло Петров Иванов – съдебни инженернотехнически експертизи.
Иван Тодоров Иванов – архитект.
Ирина Илчева Станева – електроинженер,
строителство и архитектура.
Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по
геодезия и картография.
Йоана Крумова Кръстева – строителен инженер – железопътно строителство.
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер-геодезист.
Йордан Иванов Вучков – строителен инженер-геодезист.
К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра.
Кольо Иванов Добрев – промишлено и гражданско строителство.
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Красимир Руменов Кузманов – строителнотехнически експертизи; безопасни условия на
труд при извършване на СМР.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на
недвижими имоти.
Людмила Георгиева Иванова – инженер-геодезист, специалист кадастър и регулации.
Маргарита Ангелова Пенева – строителнотехнически експертизи и лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими
имоти.
Мариана Христова Генчева – експерт геодезия
и картография.
Мария Георгиева Павлова-Самсарова – специалност „Строителство“ (ниско и високо строителство).
Марияна Гавраилова Бонева – архитект.
Милан Стоянов Димитров – архитект.
Милка Димитрова Атанасова – строителен
инженер – промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Ми лка Йорда нова Ива нова – с т рои т елен
техник.
Мирослав Делчев Сталев – строително-технически експертизи.
Надя Стаматова Стаматова – архитект.
Недко Ангелов Ангелов – лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна политика
и строителство, хидроинженер-водостроител.
Недялка Петкова Ламбева – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Нели Тодорова Ст ран д жева – ст роителен
техник, геодезия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Ненчо Венков Цанев – строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти, цени и
ценообразуване на строителството.
Николай Арангелов Николов – строителен
инженер по пътно строителство; организация и
безопасност на движението.
Николай Иванов Димов – специалист строителство, архитектура и геодезия.
Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура.
Николинка Николова Димова – експерт-оценител на машини и съоръжения.
Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител.
Пенка Георгиева Любомирова – строителен
инженер – промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Пенка Йорданова Дими т рова – оцени тел
на недвижими имоти; лицензиран оценител на
машини и съоръжения, съдебни строителнотехнически експертизи.
Петранка Койчева Маринова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство;
технически контрол по част „Конструктивна“.
Петър Ангелов Гегов – специалист строителство и архитектура.
Пламен Стефанов Колчев – архитект.
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Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; В и К строително-технически
експертизи.
Пламена Иванова Симеонова – експерт геодезия.
Радинка Илиева Стойкова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство,
архитектура.
Рени Иванова Попова – строителен инженергеодезист.
Росица Димитрова Димитрова – специалист
геодезия и картография.
Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К и геодезия.
Румяна Генова Статева – архитект.
Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и
гражданско строителство, конструкция на сгради
и съоръжения; строителен инженер; технология
на машиностроенето и металорежещи машини
и оценител на недвижими имоти.
Светла Димитрова Петкова – съдебни инженерно -т ех ни ческ и експер т изи, оценк и на
недвижими имоти, технология на строителното
производство и цени и ценообразуване в строителството.
Светлана Стефанова Великова – строителен
инженер – хидромелиоративно строителство.
Славка Кръстева Георгиева-Манолова – строителен инженер.
Стефана Димитрова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Костов – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография.
Татяна Стоянова Василева – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Танислав Христов Онцев – строителен инженер – технология на строителството.
Тодор Борисов Рачев – строителен инженер.
Тодор Николов Зафиров – икономика и управление на строителството; геодезия и картография.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Ценка Колева Падолска – строителство и
архитектура.
Шена Метова Хаджиева – инженер-строител
ССС; геодезия, картография и фотограметрия,
специалист „Зелено строителство“; магистър по
икономика на недвижима собственост.
Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство.
Юлияна Жечкова Кирчева – архитект.
Юлия Недева Железова – архитект, специалист по: архитектурно-строителни, археологически, парково градинско изкуство, селищни
стру кт у ри и територии, етнографск и с тези
характеристики.
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VІ. Съдебно-биологични експертизи
Съдебно-ботаническа експертиза; съдебнозоол огическа експертиза; съдебна микробиологична експертиза; съдебно-ентомологична
експертиза; съдебно-екологична експертиза
Георги Бориславов Димитров – зооинженер,
специалист по животновъдство.
Димитър Славов Петров – доктор ветеринарна медицина.
Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи.
Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертиза.
VІІ. Експертизи на материали, вещества и
изделия
Съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физикохимическа
експертиза
Цветанка Методиева Станчева – инженерхимик.
Лазко Андреев Жарданов – инженер-технолог – специалист в изграждането на системи
за управление и безопасност във фирмите от
хранително-вкусовата промишленост и техните
доставчици.
VІІІ. Съдебни селскостопански експертизи
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Златина Христова Димова-Саманлиева – съдебни ветеринарномедицински експертизи и
съдебни селскостопански експертизи.
Марийка Стоянова Щерева – зооинженер,
ветеринарномедицински експертизи.
Светла Великова Георгиева – ветеринарен
лекар.
Съдебна агротехническа експертиза
Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Живка Иванова Иванова – специалист горско
стопанство и оценител на поземлени имоти в
горски територии.
Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско
стопанство и оценител на поземлени имоти в
горски територии.
Зорница Стоянова Славова – инженер-агроном.
Мариана Недкова Иванова – агроинженер,
лицензиран оценител на земеделски земи.
Цветанка Георгиева Цанева – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи, оценител
на горски насаждения.
ІХ. Съдебно-изкуствоведски експертизи
Илко Иванов Бърдаров – съдебно-изкуствоведски експертизи.
Екология и ландшафтна архитектура
Марийка Димитрова Георгиева – специалист
горско стопанство и опазване на околната среда.
Стоян Димитров Николов – биоразнообразие,
екология и консервация.
Таня Димитрова Диманова – съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер-химик;
оценка на въздействието върху ОС; инженерна
екология; методи и средства за контрол и анализ
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на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества,
производствени, строителни и опасни отпадъци.
Х. Оценителни експертизи
Лицензирани оценители на земеделски земи
Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
лицензиран оценител на недвижими имоти;
оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване;
икономист-счетоводител.
А н г ел Леф т еров А н г елов – а вт оекспер т оценител, автотехнически експертизи, експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, координатор по безопасност и здраве в
строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически
експертизи, строителен инженер В и К.
Атанас Неделчев Атанасов – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, цели предприятия и вземания.
Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител
на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист-счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически
експертизи по оценка на готова селскостопанска
продукция; допуск до ниво „Секретно“.
Боян Людмилов Балкански – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Валентин Кирилов Тодоров – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и търговски
предприятия и вземания.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер-земеустроител.
Вла дислав Иванов А н дреев – ст рои телен
инженер – геодезист.
Галинка Вълканова Георгиева – оценител на
земеделски земи, гори и имущество.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист
по строителството.
Десислава Стойчева Стоева – оценител на
земеделски земи, подобренията върх у тях и
трайните насаждения.
Диана Георгиева Пенева – икономист по
строителството.
Димитричка Куртева Йорданова – оценител
на частни земеделски земи, гори и имуществото.
Димитър Александров Ганев – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Кирилов Димитров – инженер по
горско стопанство, оценка на гори и земи от
горския фонд, експертизи и консултации по
лесовъдски дейности.
Димитър Йорданов Йорданов – счетоводство,
оценител.
Димитър Пенчев Димитров – оценка на поземлени имоти в горски насаждения.
Димка Неделчева Попова – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.
Донка Димова Михайлова – икономист – икономика на строителството.
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Евгения К ирилова К ирова – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи, машини
и съоръжения, активи – движимо имущество.
Еленка Илиева Бешковска – агроном.
Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на
земеделски земи и подобренията върху тях.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи.
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер-геодезист.
Йордан Иванов Вучков – геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Лена Христова Тодорова – електроинженер.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на
недвижими имоти.
Максим Николов Ставрев – оцени тел на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия.
Мариана Недкова Иванова – агроинженер,
лицензиран оценител на земеделски земи.
Мариела Иванова Мачева – счетоводство.
Марин Михайлов Михайлов – икономист по
промишлеността.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Пенка Кирилова Жекова – дипломиран експерт-счетоводител.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност изчислителна техника.
Петранка Койчева Маринова – лицензиран
оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните
насаждения.
Петранка Николова Иванова – оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими
имоти и земеделски земи.
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Рени Иванова Попова – строителен инженергеодезист.
Румяна Иванова Чавдарова – оценител на
земеделски земи.
Светла Ми хайлова Симеонова – експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, педагог.
Светлана Стефанова Великова – строителен
инженер – хидромелиоративно строителство.
Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
Стефка Георгиева Попова – икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта
на телекомуникационните мрежи.
Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на
земеделски земи, геодезист.
Танислав Христов Онцев – строителен инженер.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цветанка Георгиева Цанева – агроном.
Цветанка Костадинова Димитрова – счетоводство.
Юлия Христова Попова – инженер-земеустроител.
Специалисти във връзка с оценка на непарични
вноски по чл. 72 ТЗ и към фирмени отделения
Адриан Михайлов Велчев – специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ
към фирмените отделения; лицензиран оценител
на недвижими имоти; лицензиран оценител на
земеделски земи и трайни насаждения.
Бисер Николов Атанасов – специалист във
връзка с оценка на непарични вноски (АПОРТ) по
чл. 72 ТЗ към фирмените отделения; лицензиран
оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Бойка Славейкова Могиларова – машинен
инженер, лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
Веска Пенчева Янева – строителен техник;
оценка на непарични вноски по чл. 72; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по
строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист
и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Диана Добрева Велинова – специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения.
Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични
вноски по чл. 72 ТЗ.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
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подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер,
лицензиран оценител недвижими имоти, машини
и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на
търговски предприятия и вземания.
Кичка Тодорова Станева – електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с
оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ към
фирмените отделения.
Марин Михайлов Михайлов – икономика
на промишлеността, лицензиран оценител на
земеделски земи, машини и съоръжения.
Ми лка Йорда нова Ива нова – с т рои т елен
техник; оценка на непарични вноски по чл. 72.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими
имоти.
Петя Хара ланова Добрева – оценител на
недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; В и К строително-технически.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и
инженеро-строителни експертизи; оценител на
недвижими имоти и специалист – оценка на
непарични вноски по чл. 72 ТЗ.
Цвета Василева Вълчева – електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Лицензирани оценители на недвижими имоти
Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и
трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански
машини и оборудване; икономист-счетоводител.
Анахит Санасаровна Барсегян – оценка на
недвижими имоти.
Ангел Лефтеров Ангелов – експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
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Атанас Неделчев Атанасов – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, цели предприятия и вземания.
Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и
трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански
машини, оборудване и прикачен инвентар; икономист-счетоводител – допуск до ниво „Секретно“.
Благовеста Рашкова Янчева – експертизи,
свързани с поземлената реформа и § 4 ЗСПЗЗ;
съдебно-технически експертизи.
Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Боян Людмилов Балкански – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Валентин Кирилов Тодоров – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и търговски
предприятия и вземания.
Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими
имоти.
Васил Иванов Станев – оценител на недвижими имоти.
Величка Ангелова Михайлова – строителство
и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Венета Иванова Сотирова – съдебни строително-технически експертизи и експертни оценки
на недвижими имоти.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер земеустройство.
Веска Пенчева Янева – строителен техник;
лицензиран оценител на недвижими имоти.
Галинка Вълканова Георгиева – строителен
техник.
Георги Димитров Карабахчиев – оценител на
недвижими имоти; оценка на държавни имоти,
наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки
на недвижими имоти.
Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по
строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Десислава Веселинова Димитрова – оценител
на недвижими имоти.
Десислава Стойчева Стоева – лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист
и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Димитър Александров Ганев – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти.
Донка Георгиева Михайлова – строителен
инженер, техник-геодезист.
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Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни
и общински предприятия, експерт-оценител на
машини и съоръжения – активи.
Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими
имоти, земеделски земи и на цели държавни и
общински предприятия.
Евгения К ирилова К ирова – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи, машини
и съоръжения, активи – движимо имущество.
Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични
вноски по чл. 72 ТЗ.
Емилия Любомирова Василева – строителен
инженер.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Борисов Боев – инженер по земеустройство.
Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител
на недвижими имоти.
Ивайло Кънев Иванов – оценител на недвижими имоти.
Иван Христов Йовчев – оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
електроинженер (радиотехника).
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер-геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Йордан Иванов Вучков – строителен инженер-геодезист.
К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Кичка Тодорова Станева – електроинженер,
лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
оценител на недвижими имоти.
Костадин Любомиров Михайлов – оценител
на недвижими имоти и строителство, оценка на
финансовата ефективност, финансиране и кредитиране. площообразуване, технически паспорт
и енергийна ефективност.
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Лена Христова Тодорова – електроинженер,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
експерт-оценител на земеделски земи.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на
недвижими имоти.
Лъчезар Александров Алексиев – експертни
оценки на недвижими имоти.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с
оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ към
фирмените отделения, оценител на недвижими
имоти.
Максим Николов Ставрев – оцени тел на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия.
Маргарита Ангелова Пенева – строителнотехнически експертизи и лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Мариана Иванова Иванова – оценител на
недвижими имоти, финансово-икономически
експертизи.
Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими
имоти.
Мариа на С т е фа нова С т а нева – с ъдебно счетоводни експертизи, съдебни финансовоикономически и стокови експертизи; оценка на
недвижими имоти; кредитен анализ.
Марин Михайлов Михайлов – оценител на
недвижими имоти.
Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни
експертизи; оценка на недвижими имоти.
Милка Димитрова Атанасова – строителен
инженер – промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Ми л ка Йорда нова Ива нова – с т рои т елен
техник.
Наталия Иванова Стефанова – оценител на
недвижими имоти.
Нейка Богословова Гигова-Христова – строителен техник.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Нели Тодорова Ст ран д жева – ст роителен
техник, геодезия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Нели яна Иванова Иванова – лицензи ран
оценител на недвижими имоти.
Ненчо Венков Цанев – оценка на недвижими имоти, строителство и архитектура, цени и
ценообразуване на строителството.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими
имоти.
Николай Стоянов Стоянов – оценител на
недвижими имоти.
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Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител.
Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Пенка Георгиева Любомирова – строителен
инженер – промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Пенка Йорданова Дими т рова – оцени тел
на недвижими имоти; лицензиран оценител на
машини и съоръжения, съдебни строителнотехнически експертизи.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност изчислителна техника.
Петко Стоянов Бойновск и – оценител на
недвижими имоти.
Петка Димитрова Христова – оценител на
недвижими имоти и цели предприятия.
Петранка Койчева Маринова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, оценка на земеделски земи, подобренията
върху тях и трайните насаждения.
Петранка Николова Иванова – оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими
имоти и земеделски земи.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; В и К строително-технически.
Радослав Христов Станчев – магистър по
счетоводство и контрол; оценка на недвижими
имоти.
Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Рени Иванова Попова – строителен инженергеодезист.
Румяна Иванова Чавдарова – оценител на
недвижими имоти.
Румяна Пейчева Неделчева – оценител на
недвижими имоти.
Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.
Светла Ми хайлова Симеонова – експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, педагог.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и
инженеро-строителни експертизи; оценител на
недвижими имоти и специалист – оценка на
непарични вноски по чл. 72 ТЗ.
Светлана Рускова Дафова – оценител на недвижими имоти.
Светлана Стефанова Великова – строителен
инженер – хидромелиоративно строителство.
Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти.
Стефан Иванов Капинчев – недвижими имоти.
Стефка Георгиева Попова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Стилиана Любчева Радева-Свракова – оценител на недвижими имоти.
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Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти.
Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на
недвижими имоти.
Танислав Христов Онцев – строителен инженер.
Цвета Василева Вълчева – електроинженер.
Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер.
Юлия Христова Попова – инженер-земеустроител.
ХІ. Други съдебни експертизи
Педагози
Мариана Живкова Йорданова – магистър по
педагогика, бакалавър по специалност „Здравни
грижи“.
Марийка Стоянова Щерева – зооинженер,
зоотехнически експертизи, педагог.
Светла Ми хайлова Симеонова – експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, педагог.
Специалисти по здравословни и безопасни
условия на труда
Атанас Митков Петров – специалист по безопасни условия на труд, електроинженер – ел.
машини и апарати.
Валентин Стефанов Тонев – специалист по
безопасни условия на труд.
Николай Петков Андреев – специалист по
здравословни и безопасни условия на труда и
трудови злополуки.
Съдебни експерти, които не попадат в изброените класове и видове
Адреан Славчев Вълчев – специалист по воден транспорт и експертизи по щети в морското
застраховане.
Георги Атанасов Казаков – машини и механизми, административно-наказателна дейност – ПТП и отчет на водачи.
Георги Димитров Карабахчиев – експертизи
относно актуването, управлението, разпореждането и ползването на държавни имоти, в т. ч.
в управление на Министерството на отбраната.
Дарина Колева Колева – експерт по окачествяване и оценяване на диаманти.
Евгени Евгениев Григоров – магистър-фармацевт.
Людмил Владимиров Стоянов – кет ъринг
логистика, обслужване на борда на самолетите.
Нено Белчев Белчев – професионален художник.
Валентина Янчева Гочева – пъблик рилейшънс и реклама, бизнес комуникации.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Николай Тодоров Стоянов – специалист в
областта на индустриалната собственост – марки,
промишлен дизайн, патенти за изобретения и
полезни модели.
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Русанка Иванова Неделчева – специалист по
механична технология на дървесината.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ и чл. 14 от
Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи
за съдебен район на Окръжния съд – Варна, и
Административния съд – Варна, за 2016 г.
Виолета Владиславовна Гриненко – лингвист,
преводач (френски и английски); писмено и говоримо – английски, френски, руски, беларуски
и български език.
Йовка Димитрова Косева – специализирано
обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз.
Лариса Валентиновна Бенчева – преводач от/
на руски език.
Нели Димитрова Кунева – преводач от/на
гръцки език.
Пенка Данчева Матева – преводач немски
език.
1005
85. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Плевенския окръжен съд и Административния съд – Плевен, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Милен Димитров Михайлов, графически,
дактилоскопни, технически, балистически.
Цветан Маринов Цветанов, графически, почерково-графически, техническо изследване на
документи.
Генади Николов Георгиев, дактилоскопни,
почерк, техническо изследване на документи,
балистически и трасологически.
Йордан Николов Йорданов, писмени доказателства, видеоанализ и лицева идентификация.
Румен Димитров Дойков, дактилоскопни,
графични, технически, балистически.
Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасологически, балистически, експертизи на писмени
доказателства – технически и графически.
Даниел Вълчев А ндреев, дактилоскопни,
технически, балистически и трасологически.
Тихомир Огнянов Ядков, дактилоскопни,
трасологически, технически, балистически.
Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, трасологически, технически, балистически.
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Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни,
трасологически, технически, балистически и
химически.
Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, графически, технически, балистически и
трасологически.
Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни,
балистически и трасологически.
Петьо Андреев Монов, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни,
графически, технически, балистически.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни,
изследване на писмени доказателства, балистически и трасологически.
Фердинанд Владимиров Савчев, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистически и трасологически.
Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни,
изследване на писмени доказателства, балистически и трасологически.
1.2. Трасологични експертизи
Милен Димитров Михайлов, графически,
дактилоскопни, технически, балистически.
Цветан Маринов Цветанов, графически, почерково-графически, техническо изследване на
документи.
Генади Николов Георгиев, дактилоскопни,
почерк, техническо изследване на документи,
балистически и трасологически.
Йордан Николов Йорданов, писмени доказателства, видеоанализ и лицева идентификация.
Румен Димитров Дойков, дактилоскопни,
графични, технически, балистически.
Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасологически, балистически, експертизи на писмени
доказателства – технически и графически.
Даниел Вълчев А ндреев, дактилоскопни,
технически, балистически и трасологически.
Тихомир Огнянов Ядков, дактилоскопни,
трасологически, технически, балистически.
Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, трасологически, технически, балистически.
Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни,
трасологически, технически, балистически и
химически.
Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, графически, технически, балистически и
трасологически.
Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни,
балистически и трасологически.
Петьо Андреев Монов, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни,
графически, технически, балистически.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни,
изследване на писмени доказателства, балистически и трасологически.
Фердинанд Владимиров Савчев, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистически и трасологически.
Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни,
изследване на писмени доказателства, балистически и трасологически.
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1.3. Съдебно-балистични експертизи
Милен Димитров Михайлов, графически,
дактилоскопни, технически, балистически.
Цветан Маринов Цветанов, графически, почерково-графически, техническо изследване на
документи.
Генади Николов Георгиев, дактилоскопни,
почерк, техническо изследване на документи,
балистически и трасологически.
Йордан Николов Йорданов, писмени доказателства, видеоанализ и лицева идентификация.
Румен Димитров Дойков, дактилоскопни,
графични, технически, балистически.
Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасологически, балистически, експертизи на писмени
доказателства – технически и графически.
Даниел Вълчев А ндреев, дактилоскопни,
технически, балистически и трасологически.
Тихомир Огнянов Ядков, дактилоскопни,
трасологически, технически, балистически.
Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, трасологически, технически, балистически.
Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни,
трасологически, технически, балистически и
химически.
Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, графически, технически, балистически и
трасологически.
Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни,
балистически и трасологически.
Петьо Андреев Монов, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни,
графически, технически, балистически.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни,
изследване на писмени доказателства, балистически и трасологически.
Фердинанд Владимиров Савчев, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистически и трасологически.
Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни,
изследване на писмени доказателства, балистически и трасологически.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Милен Димитров Михайлов, графически,
дактилоскопни, технически, балистически.
Цветан Маринов Цветанов, графически, почерково-графически, техническо изследване на
документи.
Генади Николов Георгиев, дактилоскопни,
почерк, техническо изследване на документи,
балистически и трасологически.
Йордан Николов Йорданов, писмени доказателства, видеоанализ и лицева идентификация.
Румен Димитров Дойков, дактилоскопни,
графични, технически, балистически.
Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасологически, балистически, експертизи на писмени
доказателства – технически и графически.
Даниел Вълчев А ндреев, дактилоскопни,
технически, балистически и трасологически.
Тихомир Огнянов Ядков, дактилоскопни,
трасологически, технически, балистически.
Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, трасологически, технически, балистически.
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Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни,
трасологически, технически, балистически и
химически.
Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, графически, технически, балистически и
трасологически.
Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни,
балистически и трасологически.
Петьо Андреев Монов, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни,
графически, технически, балистически.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни,
изследване на писмени доказателства, балистически и трасологически.
Фердинанд Владимиров Савчев, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистически и трасологически.
Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни,
изследване на писмени доказателства, балистически и трасологически.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Сашо Игнатов Личев, биологични.
Мариан Борисов Петров, одорологични.
Виолета Георгиева Спасова, химически.
Иваничка Евлогиева Пецова, химически.
Тихомир Иванов Георгиев, одорологични.
Нина Крумова Кунова, химически, физикохимически.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Д-р Пенко Николов Тотев, съдебна медицина.
Д-р Пламен Димитров Доровски, съдебна
медицина.
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
Д-р Сергей Деянов Коста динов, съдебна
медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Д-р Сергей Деянов Коста динов, съдебна
медицина.
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен
биолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен
биолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Сергей Деянов Коста динов, съдебна
медицина.
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология.
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Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен
биолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Сергей Деянов Коста динов, съдебна
медицина.
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
Д-р Васил Димитров Василев, психиатър.
Д-р Надя Филчева Луканова, психиатър.
Д-р Иванка Илиева Велева, психиатър.
Д-р Павлина Миткова Радева, психиатър.
Д-р Пламен Михайлов Гарвански, психиатър.
Д-р Петранка Георгиева Чумпалова, психиатър.
Д-р Георги Костадинов Георгиев, психиатър.
Д-р Атанас Ангелов Атанасов, психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Михаил Кръстев Венев, психолог.
Ваня Венелинова Георгиева, психолог.
3.3. Съдебно психолого-психиатрична експертиза
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Михаил Кръстев Венев, психолог.
Анна Пламенова Инкова, психолог.
Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Д-р Атанас Ангелов Атанасов, психиатър.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Д-р Атанас Ангелов Атанасов, психиатър.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
А нелия Трифонова Стоянова, икономистсчетоводител, счетоводство и одит в публичния
сектор.
Илияна Петрова Баева, икономист-счетоводител.
Димитрина Петрова Христова, икономистсчетоводител.
Людмила Иванова Иванова, икономист-счетоводител, икономика и управление на индустрията.
Сашо Тодоров Атанасов, икономист-счетоводител.
Пламен Георгиев Маринов, икономист-счетоводител, оценка на машини и съоръжения.
Бисерка Георгиева Атанасова, икономист,
икономика и управление на промишлеността.
Ваня Ангелова Винчева, икономист-счетоводител.
Йордан Тодоров Минчев, икономист.
Виржиния Богданова Върбанова, икономистсчетоводител.
Петър Кирилов Ватев, икономист-счетоводител.
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Петър Конов Великов, икономист-счетоводител.
Теодора Цанкова Илиева, икономист-счетоводител.
Димитринка Гергова Белчева, икономист,
управление и планиране.
Теодор Ми хайлов Димит ров, икономистсчетоводител.
Юлка Димитрова Точева, икономист-счетоводител.
Петко Христов Владов, икономист-счетоводител, оценител на предприятия.
Христина Христова Бешева, икономист-счетоводител.
Нина Илиева Веселинова, икономист-счетоводител.
Ваня Иванова Чокоева-Колева, кономистсчетоводител.
Валентина Димитрова Петрунова, икономист – системен организатор.
Валентина Николова Петракиева, икономист.
Анна Тодорова Кирилова, икономист-счетоводител – финансист.
Бойка Маринова Александрова, икономистсчетоводител.
Кирилка Илиева Ачева, икономист, финансов
контрол.
Грета Петрова Тотева, икономист маркетинг
и мениджмънт.
Марияна Петрова Тотева-Илиева, икономистсчетоводител.
Надка Кирилова Петрова, икономист-счетоводител, машинна обработка на информацията.
Христина Ангелова Алексиева, икономистсчетоводител.
Герасим Веселинов Георгиев, икономистсчетоводител.
Любка Николова Костова, вътрешен одит в
публичния сектор.
Дарин Величков Матов, икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, машини,
съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.
Гинка Петрова Григорова, икономист-финансист.
Га л и н а Х рис т ов а К ара мфи лов а , и коно мист – организация на труда.
Роза Стоянова Георгиева, икономист-финансист, експерт-счетоводител.
Ра дослав Василев Х ицовск и, икономистсчетоводител.
Георги Генов Атанасов, агроикономист.
Петя Георгиева Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на социално-културната
сфера, туризъм, финанси и контрол, одитор.
Маргарита Миткова Попова, икономист – финанси и банково дело.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Силвия Георгиева Григорова, икономика на
промишлеността.
Мариана Цветанова Петрова-Елисеева, икономист-финансист.
Красимир Николов Панайотов, икономистфинансист, анализ на стопанската дейност.
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Милка Тачева Нелкова, икономист финансист.
Кремена Тодорова Върбова, икономика и
управление на селското стопанство, агроикономист, организация и управление на бизнеса и
управленска отчетност.
Радка Генова Георгиева-Асенова, икономистагроикономист, банково дело.
Светлана Милкова Попова, икономист, оценка
на търговски предприятия и вземания, оценител
на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти.
Георги Пъшев Георгиев, икономист-финансист.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист.
Милен Стефчов Митков, икономист – застраховане и социално дело, меж ду народно
застраховане и застрахователно право, застрахователен мениджмънт, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
експертиза на камиони и автобуси, финанси и
кредит, парично обращение.
Маргарита Тодорова Давидова, икономистфинансист, банково дело.
Любка Николова Костова, икономист, вътрешен одит в публичния сектор.
Илияна Петрова Баева, икономист-счетоводител.
Бисерка Георгиева Атанасова, икономист,
икономика и управление на промишлеността.
Петър Конов Великов, икономист-счетоводител.
Анна Тодорова Кирилова, икономист-счетоводител – финансист.
Сийка Иванова Попова, агроикономист, лицензиран оценител.
Гинка Петрова Григорова, икономист-финансист.
Га л и н а Х рис т ов а К ара мфи лов а , и коно мист – организация на труда.
Роза Стоянова Георгиева, икономист-финансист, експерт-счетоводител.
Радослав Василев Х ицовск и, икономистсчетоводител.
Петя Георгиева Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на социално-културната
сфера, туризъм, финанси и контрол, одитор.
Маргарита Миткова Попова, икономист – финанси и банково дело.
Пламен Илиев Илиев, икономист-счетоводител, финанси, мениджмънт.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Надка Петрова Йорданова, икономист-финансист, оценка на оборотни и дълготрайни
материални активи.
Петя Веселинова Петрова-Трънска, икономист, оценка на активи и пасиви.
Марияна Трифонова Фитева, икономист-финансист, експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, машини, съоръжения и активи.
Анелин Илиев Славейков, машинен инженер,
оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, промишлени предприятия и постройки.
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Дарин Величков Матов, икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, машини,
съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.
Александър Филипов Филипов, оценка на
сгради, машини, съоръжени я, земеделск и и
горски земи и масиви, насаждения, оценител
на интелектуална собственост, експерт по психология и педагогика, машиностроене.
Йонко Димитров Лалов, икономист-счетоводител, икономика и управление на промишлеността, мениджмънт – търговска дейност.
Сийка Иванова Попова, агроикономист, лицензиран оценител.
Мирослав Стефанов Ковачев, икономист-мениджър, оценки на недвижими имоти.
Илияна Петрова Баева, икономист-счетоводител.
Йордан Тодоров Минчев, икономист.
Роза Стоянова Георгиева, икономист-финансист, експерт-счетоводител.
Ра дослав Василев Х ицовск и, икономистсчетоводител.
Петя Георгиева Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на социално-културната
сфера, туризъм, финанси и контрол, одитор.
Маргарита Миткова Попова, икономист – финанси и банково дело.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Емил Богданов Цветков, машинен инженер – селскостопанска техника.
Пламен Александров Йотов, електроинженер.
Симеон Петров Михайлов, електроинженер,
оценител на машини и съоръжения.
Силвия Христова Спирова, инженер електроника и автоматика, икономист-организатор
в индустриална фирма.
Калинка Иванова Ангелова, инженер-геодезист, картография.
Теменужка Димитрова Тренчева, строителен
инженер, строителен надзор, проектиране строителни конструкции, оценител на недвижими
имоти.
Минко Калчев Червенков, геодезия, фотограметрия и картография, кадастър, регулация,
експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител
на машини и съоръжения, оценка на земеделски
земи.
Поля Петрова Димитрова, машинен инженер,
оценка на машини и съоръжения, обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Тодор Александров Добрев, електроинженер.
Цветан Трифонов Наумов, електроинженер.
Мери Пенчева Иванова, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Христо Димитров Тончев, инженер по сондиране.
Йордан Венков Йорданов, машинен инженер,
обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сертифициране на сгради.
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Стефан Иванов Донков, електроинженер,
обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сертифициране на сгради.
Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер.
Веселин Тодоров Иванов, инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари, сертификат
за енергийна ефективност, оценка на машини
и съоръжения.
Красимир Иванов Братанов, инженер – технология на металите.
Донка Гачева Цанова, строителен инженер
по транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
А натоли Георгиев Атанасов, ин женер по
горско стопанство, оценка на поземлени имоти
в горски територии.
Анета Иванова Йорданова, електроинженер.
Александър Петев Пъшев, технология и управление на транспорта.
Борислав Иванов Борски, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене.
Тихомир Василев Мачев, инженер изчислителна техника.
Росен Александров Александров, машинен
инженер, компютърни системи и технологии.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Веселин Тодоров Иванов, инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари, сертификат
за енергийна ефективност, оценка на машини
и съоръжения.
Величко Кръстев Първанов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения в
сферата на транспорта, селското стопанство,
трикотажната и шивашката промишленост.
Капка Николова Радева-Георгиева, инженер – двигатели с вътрешно горене, сертификат
оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи
и трайни насаждения.
Николай Кръстев Пенчев, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения.
Петьо Димитров Димитров, инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Атанас Вълков Вълков, машинен инженер,
автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Петко Иванов Върбичков, машинен инженер,
ремонт на трактори, автомобили и селскостопански машини.
Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер.
Емил Богданов Цветков, машинен инженер – селскостопанска техника.
Александър Петев Пъшев, технология и управление на транспорта.
Иво Петев Георгиев, икономика и управление
на търговията, експерт-оценител на МПС.
Борислав Иванов Борски, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене.
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Слави Лазаров Шкортов, машинен инженер,
експерт-оценител на недвижими земеделски
земи, сертификат за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, оценка на машини и
съоръжения.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Беатриче Кирилова Зашева, инженер – механична технология на дървесината, оценител на
земеделски земи.
Красимир Иванов Братанов, инженер – технология на металите.
Мери Пенчева Иванова, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Ваня Петкова Дочева, строителен инженер
по хидротехническо строителство.
Христо Димитров Тончев, инженер по сондиране.
Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер.
Таня Ангелова Илиева, машинен инженер.
Росен Александров Александров, машинен
инженер, компютърни системи и технологии.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Ксения Георгиева Тончева, инженер по електроника и автоматика.
Веселина Трифонова Върбанова, математика,
информационни технологии, оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Елка Любенова Ангелова, инженер – компютърна техника.
Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер, инженер по електроника и автоматика,
изчислителна техника.
Тихомир Василев Мачев, инженер – изчислителна техника.
Росен Александров Александров, машинен
инженер, компютърни системи и технологии.
Бисер Александров Божиков, електроинженер,
електронна техника и микроелектроника.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Лазар Енчев Лазаров, архитект, оценка на
недвижими имоти, делба на поземлени имоти
и сгради, градоустройство.
Соня Николаева Андреева, строителен инженер.
Любомир Веселинов Стоянов, строителен
инженер.
Николай Божидаров Касабов, архитект.
Цветан Любенов Георгиев, инженер – геолог
и хидрогеолог.
Петър Василев Влайчев, промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими
имоти.
Силвия Иванова Стефанова, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти.
Анелия Цонкова Петрова, промишлено и
гражданско строителство.
Таня Тодорова Лазарова, строителен инженер,
оценител на недвижими имоти.
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Галина Петкова Коларова, строителен инженер, оценка на машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, финансови активи и
финансови институции, оценка на недвижими
имоти.
Ва лен т ина Тодорова Дикова, ст рои телен
инженер, конструкции на сгради и съоръжения.
Калинка Иванова Иванова, промишлено и
гражданско строителство.
Иван Николаев Бозкоровайний, промишлено
и гражданско строителство.
Йоланда Нанова Илиева-Бинева, промишлено
и гражданско строителство, лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Стоян Любенов Каракиров, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Зоя Георгиева Паскалева, инженер – промишлено и гражданско строителство, обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Боряна Дикова Макавеева, строителен инженер, конструктивна организация и изпълнение
на строителството.
Донка Гачева Цанова, строителен инженер
по транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Петра Володиева Иванова, строителен инженер.
Мери Пенчева Иванова, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Ваня Петкова Дочева, строителен инженер
по хидротехническо строителство.
Росица Лазарова Господинова, строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения.
Роси ца И ва нова Недел к и на, с т рои т елен
инженер – технология и механизация на строителството.
Майя Стефанова Савова, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Таня Петкова Монева, архитект, оценка на
недвижими имоти, оценител на земеделски земи
и трайни насаждения.
Йордан Венков Йорданов, машинен инженер,
обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сертифициране на сгради.
Пачко Иванов Пачков, строителен инженер,
ст рои телст во и възстановяване на железни
пътища, оценител на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Радослав Станев Стоянов, инженер – противопожарна техника и безопасност.
Здравко Велиянов Димитров, инженер – противопожарна техника и безопасност.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Людмил Василев Асенов, биолог, зоолог.
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
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6.5. Съдебно-екологична експертиза
Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мария Димитрова Дакова, инженер-химик,
технология на органичен синтез и горива.
Михаил Цветков Маринов, инженер-химик,
технология на полимери, текстил и кожи.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Мария Димитрова Дакова, инженер-химик,
технология на органичен синтез и горива.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Д-р Иво Василев Вутов, ветеринарна медицина, опазване на околната среда.
Д-р Венелин Цветков Петков, ветеринарна
медицина.
Д-р Донка Василева Крамолинска, ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Сийка Иванова Попова, агроикономист, лицензиран оценител.
Петко Венков Пурчев, почвознание и агрохимия, оценител на земеделски земи, подобрения
и насаждения върху тях.
Петя Антимова Джилянова, агроном.
Ленка Христова Танева, агроном – растителна
защита, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“
Минко Калчев Червенков, геодезия, фотограметрия и картография, кадастър, регулация,
експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител
на машини и съоръжения, оценка на земеделски
земи.
Веселин Тодоров Иванов, инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари, сертификат
за енергийна ефективност, оценка на машини
и съоръжения.
Капка Николова Радева-Георгиева, инженер – двигатели с вътрешно горене, сертификат
оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи
и трайни насаждения.
Петър Василев Влайчев, промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими
имоти.
Галина Петкова Коларова, строителен инженер, оценка на машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, финансови активи и
финансови институции, оценка на недвижими
имоти.
Йоланда Нанова Илиева-Бинева, промишлено
и гражданско строителство, лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Стоян Любенов Каракиров, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
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Росица Лазарова Господинова, строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения.
Ленка Христова Танева, агроном – растителна
защита, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
А натоли Георгиев Атанасов, ин женер по
горско стопанство, оценка на поземлени имоти
в горски територии.
Слави Лазаров Шкортов, машинен инженер,
експерт-оценител на недвижими земеделски
земи, сертификат за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, оценка на машини и
съоръжения.
Иво Петев Георгиев, икономика и управление
на търговията, експерт-оценител на МПС.
Пачко Иванов Пачков, строителен инженер,
ст рои телст во и възстановяване на железни
пътища, оценител на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Димка Маринова Банчева, педагог и психолог.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Плевенския окръжен съд
и Административния съд – Плевен, за 2016 г.
1. Специалисти преводачи с балкански езици
Крайо Венелинов Краев, преводач от и на
гръцки език.
Наазъм Бекир Махмуд, преводач от и на
турски език.
2. Специалисти преводачи с европейски езици
Миленка Георгиева Костова, преводач от и
на английски език.
3. Специалисти преводачи с други езици
977
85б. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Силистра, и Административния съд – Силистра, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Йордан Петков Йорданов, машинен инженер
и графолог.
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Теодор Иванов Иванов, патолог.
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2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Константин Попов, акушер-гинеколог.
Д-р Веселин Велинов Пенев, акушер-гинеколог.
Д-р Любомир Минков Минков, акушерство
и гинекология.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Д-р Вилияна Цончева, невролог.
Д-р Росица Колева Дучева, очен лекар.
Д-р Петър Светозаров Дончев, ортопед.
Д-р Тодор Христов Дюлгеров, ортопед.
Д-р Сашко Йорданов Симеонов, хирург.
Д-р Волен Тодоров Костов, специалност – очни
болести.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Пламен Николов Краев, психиатър.
Д-р Любка Донева Мандева психиатър.
Д-р Милена Симеонова Русчева, съдебен
психиатър, анестезиолог, интензивен терапевт.
Албена Пенчева Вълкова, психолог.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Албена Пенчева Вълкова, психолог.
Елка Георгиева Йорданова, психолог, допълнителна квалификация – консултант по когнитивно-поведенческа психотерапия.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Албена Пенчева Вълкова, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Весела Димитрова Думанова, икономист,
строителен инженер.
Диана Георгиева Владимирова, счетоводство
и контрол.
Стоянка Иванова Иванова, счетоводство и
контрол.
Ивайло Станев Тодоров, аграрен икономист.
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Петър Валентинов Станчев, счетоводител.
Виолета Йорданова Малчева, икономист.
Жулиета Николайчова Димитрова, икономист,
оценител на земеделски земи.
Павлин Русев Панев, счетоводство и контрол.
Надка Йорданова Маринова, аграрен икономист.
Валерий Стоянов Стоянов, икономист, оценител на земеделки земи и недвижими имоти.
Полина Димитрова Кавръкова, икономист.
Кремена Петрова Димитрова, икономист по
търговска дейност, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка
на недвижими имоти и земеделски земи.
Емил Георгиев Маргаритов, икономист по
счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Керанка Василева Георгиева, икономист,
счетоводство и контрол.
Михаил Станев Жеков, икономист.
Стефан Дончев Стефанов, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Стоян Русев Стоянов, икономист.
Петко Георгиев Петков, икономист-счетоводител.
Ру м яна Иванова Капинчева, икономистсчетоводител.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителство.
Д р а г о с т и н а Ц а н ев а Д р у м ев а , с п ец и а л ност – финанси, икономика и управление на
търговията, вътрешен одитор в публичния сектор.
Дияна Пенчева Христова, специалност – финанси, банково дело.
Севда лина Стефанова Иванова, специа лност – икономика и счетоводство на предприятието.
Ми л ка Дим и т рова Дим и т рова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
С т и л и я н а Цо н е в а С т о я н о в а , с п е ц и а л ност – счетоводство и контрол и аграрна икономика.
Йорда н к а В е л и кова Тодор ова , спец иа лност – счетоводство и контрол.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Пиер Аркадиев Петров, икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско
управление, инженер по радиоелектроника.
Ивайло Станев Тодоров, аграрен икономист.
Марин Ников Маринов, аграрна икономика,
оценител на земеделски земи.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти,
маркетинг и мениджмънт.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителство.
Дарина Неделчева Николова, икономист,
счетоводител, допълнителна професиона лна
квалификация „Съдебно-счетоводни експертизи“.
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Драгост ина Цанева Дру мева, специа лност – финанси, икономика и управление на
търговията, вътрешен одитор в публичния сектор.
Дияна Пенчева Христова, специалност – финанси, банково дело
Севда лина Стефанова Иванова, специа лност – икономика и счетоводство на предприятието.
Ми л ка Ди м и т рова Ди м и т рова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
С т и л и я на Цонева С т оя нова, спец иа лност – счетоводство и контрол и аграрна икономика.
Йорда н к а В е л и кова Тодор ова , спец и а лност – счетоводство и контрол.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Кремена Петрова Димитрова, икономист по
търговска дейност.
Петър Димитров Петров, икономист-счетоводител, съдебен експерт по финансови и икономически експертизи, експерт-оценител на ДМА
и оборотни средства.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителство
Драгост ина Цанева Дру мева, специа лност – финанси, икономика и управление на
търговията, вътрешен одитор в публичния сектор.
Дияна Пенчева Христова, специалност – финанси, банково дело
Севда лина Стефанова Иванова, специа лност – икономика и счетоводство на предприятието.
Йорда н к а В е л и кова Тодор ова , спец и а лност – счетоводство и контрол.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Невянка Георгиева Тодорова, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Марин Кирчев Каравасилев, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско
управление, инженер по радиоелектроника.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог.
Росица Николова Божкова, машинен инженер,
топлинна и масообменна техника.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен
инженер, специалност – технология на машиностроенето.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Руси Гецов Русев, доцент в катедра „Автомобили, трактори и кари“ при РУ „А. Кънчев“.
Росен Петров Иванов, доцент в катедра „Автомобили, трактори и кари“ – РУ „А. Кънчев“.
Живко Русинов Гелков, гл. асистент катедра
„Транспорт“ – РУ „А. Кънчев“.
Митко Димитров Маринов, гл. асистент, катед
ра „Транспорт“ при РУ „А. Кънчев“ – гр. Русе.
Евгени Иванов Димитров, гл. асистент в
катедра „Физика“ – РУ „А. Кънчев“.
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Добрин Малчев Жеков, машинен инженер,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори
и кари“.
Илияна Кънева Жекова, машинен инженер.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Марин Кирчев Каравасилев, машинен инженер, автотехнически експертизи – проблеми,
методика, пазарна стойност.
Владимир Георгиев Атанасов, електроинженер.
Петър Николаев Петров, инженер по транспорта.
Венелин Димитров Велев, машинен инженер.
Красимир Павлов Апостолов, машинен инженер.
Евгени Върбанов А врамов, технологи я и
управление на транспорта.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско
управление, инженер по радиоелектроника.
Йордан Петков Йорданов, машинен инженер
и графолог.
Явор Тодоров Георг иев, машинен ин женер – транспортна техника и технологии.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог,
оценка на машини и съоръжения.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен
инженер, специалност – технология на машиностроенето.
Зорница Борисова Калинова, инженер, специалност – технология и управление на транспорта.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер,
оценител на недвижими имоти и земеделски
земи и насажденията върху тях, оценител на
машини и съоръжения.
Дамяна Вълканова Вълканова, инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи,
оценка на недвижими имоти.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог.
Росица Николова Божкова, машинен инженер,
топлинна и масообменна техника.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен
инженер, специалност – технология на машиностроенето.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Христина Николова Георгиева, строителен
инженер – ВиК.
Станоя Николова Ганева, технически инженер,
оценител на недвижими имоти.
Мариана Георгиева Николова, строителен
инженер.
Маргарита Асенова Жекова, икономика на
строителството, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Христова Иванова, архитектура и
строителство.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти,
маркетинг и мениджмънт.
Мариана Илева Станчева, инженер-геодезист,
земеразделяне.
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Весела Димитрова Думанова, икономист,
строителен инженер.
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер,
оценител на недвижими имоти и земеделски
земи и насажденията върху тях, оценител на
машини и съоръжения.
Дамяна Вълканова Вълканова, инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи,
оценка на недвижими имоти.
Атанаска Стодева Айдемирска, архитект.
Мария Друмева Николова, архитект.
Петър Тодоров Василев, строителен инженер.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог,
оценка на недвижими имоти.
Стоян Златев Златев, геодезист.
Станоя Николова Ганева, технически инженер,
оценител на недвижими имоти.
Йорданка Христова Иванова, архитектура и
строителство.
Росица Николова Божкова, машинен инженер,
топлинна и масообменна техника.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен
инженер, специалност – технология на машиностроенето.
Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа
6.2. Съдебно-зоологическа
6.3. Съдебно-микробиологична
6.4. Съдебно-ентомологична
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Христо Милков Христов, ветеринарен
лекар.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Мариана Илева Станчева, инженер-геодезист,
земеразделяне.
Марин Ников Маринов, аграрна икономика,
оценител на земеделски земи.
Валерий Стоянов Стоянов, икономист, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Николай Илиев Илиев, фермерство, оценител
на стопанско имущество.
Жулиета Николайчова Димитрова, икономист,
оценител на земеделски земи.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти,
маркетинг и мениджмънт.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Маргарита Асенова Жекова, икономика на
строителството, оценител на недвижими имоти.
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Михаил Станев Жеков, оценител на земеделски земи.
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер,
оценител на недвижими имоти и земеделски
земи и насажденията върху тях, оценител на
машини и съоръжения.
Боян Славов Шарбанов, агроном.
Росица Кирякова Вълчева, специалист: аграрна икономика, допълнителна квалификация:
експерт-оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Ирена Тодорова Мърова, педагог.
Христина Николова Георгиева, строителен
инженер – ВиК.
Огнян Костов Савянов, инженер по горско
стопанство.
Евгени Върбанов А врамов, технологи я и
управление на транспорта.
Михаил Станев Жеков, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
Айгюл Мехмедова Ахмед, преводач от турски език.
Стефан Дончев Стефанов, валутен и митнически контрол, финансов анализатор.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология
Иван Вълев Карастоянов, машинен инженер,
охрана на труда.
1004
85. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Търговище, и Административния съд – Търговище, за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Па на йо т В ла д и м и р ов Пе т р ов, Т ърг овище – експерт-криминалист, графолог.
Добромир Тодоров Добрев, Търговище – експерт-криминалист, графолог.
Неделчо Илиев Янков, Търговище – криминалист.
Иван Великов Петков, Търговище – криминалист.
Галин Петров Доманов, Търговище – криминалист.
Атанас Петров Манчев, гр. Омуртаг – криминалист, графолог.
Софка Великова Игнатова, Попово – криминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище – съдебен лекар.
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Д-р Мая Иванова Кичева, София, кандидат
на биологичните науки, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София – специалист по молекулярна биология, биохимия и
микробиология, ДНК анализи.
Инж. Бранимира Иванова Кирилова, Търговище – инженер-химик.
Борис Петров Шахов, София – специалист по
молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
здраве“
Д-р В е с е л к а Б онева Пе т р ова , Т ърг овище – психиатър.
Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище – психиатър.
Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище – психиатър.
Д-р Емилия Димитрова Балукова, Търговище – психиатър.
Д-р А н к а Пе т р ова Ат а нас ова , Т ърг овище – психиатър.
Д-р Мариана Христова Генова – психиатър.
Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен – психиатър.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен – психиатър.
Боряна А лексан д рова Асенова, Търговище – клиничен психолог, позитивен психотерапевт.
Ирена Иванова Левкова, Шумен – доцент,
доктор, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Нед ялко Николов Вла димиров, Търговище – икономист-счетоводител.
М и лена Ва лен т и нова Пе т рова, Търг овищ е – л и ц ен з и р а н с ъ д е б н о - с ч е т о в од ен ек с перт – счетоводство и контрол, финанси, банково
и застрахователно дело, финансово-счетоводни
анализи, данъчно облагане, експерт по трудови
правоотношения.
Венета Петрова Иванова, Попово, икономист.
Росица Георгиева Димитрова, Попово – икономист.
Пламен Кирилов Пенчев, Попово – счетоводство и контрол, управление на корпоративни
финанси, трудовоправни, данъчно-осигурителни
и финансово-счетоводни експертизи и анализи.
Калин Веселинов Савов, Търговище – експерт
по финансово-счетоводни проблеми.
Иванка Николова Вачкова, Попово – икономист-счетоводител.
Валентин Методиев Велчев, Търговище – съдебно-счетоводни експертизи.
Елена Банкова Цанкова, Търговище – икономист-счетоводител.
Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище – икономист-счетоводител.
Марияна Борисова Бижева, гр. Омуртаг – икономист-счетоводител и оценител на недвижими
имоти.
Петър Димитров Петров, Добрич – експерт по
финансово-икономически и ценови експертизи.
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Даниела Иванова К арагьозова, Търговище – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Валери Георгиев Симеонов, Търговище – икономист-счетоводител.
Мариела Гюрова Милтенова, Търговище – лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно
облагане, експерт по трудови правоотношения.
Христина Кънчева Петрова, Търговище – оценител на недвижими имоти.
Петър Димитров Стоицов, Търговище – икономист – съдебно-икономически експертизи.
Арнел Аляйдин Якуб, Търговище – икономист-счетоводител.
Румяна Христова Стоева, Търговище – икономист-счетоводител.
Надка Стоянова Николова, Търговище – икономист-счетоводител.
Марийка Пенева Найденова, Търговище – икономист-финансист.
Донка Спасова Мирчева, Попово – икономист-счетоводител.
Димитър Колев Помаков, Търговище – икономист – управление на бюджети и специалист
по ЗОП.
Димка Асенова Чакърова, Търговище – икономист-счетоводител.
Стела Димитрова Бижева, гр. Омуртаг – икономист-счетоводител и преводач от немски език.
Мари я на Н и колова Георг иева, Търг овище – икономист-счетоводител.
Росица Атанасова Дол чинкова, Търговище – икономист-счетоводител.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Инж. Григор Николов Григоров, Търговище – строителен инженер, ПГС.
Инж. Иван Панайотов Христов, Търговище – строителен инженер, ПГС.
Арх. Еленка Пенчева Колева, Търговище – архитект.
Румянка Стефанова Ганева, Търговище – строителен техник, строителство и архитектура.
Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище – строителен инженер, строителство на
сгради и съоръжения.
Татяна Христова Петкова, Търговище – техник
по строителство и архитектура.
Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева,
Търговище – инженер-геодезист.
Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище – строителен инженер – ПГС, оценител на
недвижими имоти.
Ва лентин Димит ров Мисирд ж иев, Попово – строителен техник.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен – оценител на недвижими имоти.
Инж. Димитричка Илиева Димитрова, Търговище – инженер по ГФК, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, извършване на
технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.
Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен – строителен инженер по ПГС.
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Инж. Жеко Вичев Жеков, Търговище – двигатели с вътрешно горене.
Ин ж. Йордан Пет ров А нгелов, Търговище – двигатели с вътрешно горене, оценител на
машини и съоръжения.
Ин ж. Тодор Р усев К ам д жа лов, Търговище – ел. инженер.
Инж. Пламен Стефанов Първанов, Попово – електроинженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Димитър Петков Петков, Попово – техническа
специалност.
Христо Михов Манев, Попово – техническа
специалност, геодезист.
Ванюша Антонова Станкова, Попово – техническа специалност.
Недко Данаилов Петров, Попово – техническа
специалност.
Инж. Ивелина Димитрова Дамянова, Търговище – съобщителна и осигурителна техника
и системи, магистър по електроника и комуникации.
Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище – технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт-оценител.
Доц. д-р инж. Ради Христов Радев, София – пожаротехнически и взривни работи, бойни припаси
и оръжия.
Доц. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Вар
на – фрактодиагностика и съдебна техника и
съдебно-технически експертизи.
Иван Василев Стоянов, Търговище – автоексперт-оценител.
Арх. Емил Викторов Джамджиев – архитект.
Инж. Стела Томова Стефанова – инженерно-техническа, автотехническа и технологична
експертиза и съдебна агротехническа експертиза.
Петър Атанасов Петров, Търговище – агроном, агротехническа експертиза.
Красимир Любенов Хаджикосев – строителен
инженер – транспортно строителство и оценител
на недвижими имоти.
Инж. Данчо Райчев Георгиев, Шумен – строителен инженер по ПГС – технология, оценка на
недвижими имоти.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Бистра Бориславова Цанева, Търговище – инженер-химик, химична технология на дървесината.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Павлина Тодорова Колева, Попово – оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Атанас Цветанов Димитров, гр. Омуртаг – експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Генади Христов Ангелов, Търговище – оценител на земеделски имоти и експерт-оценител
на недвижими имоти.
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9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Йорданка Костадинова Петкова, Търговище – историк.
Мирослав А лександров Тошев, гр. Омуртаг – историк, етнограф.
Никола Рафаилов Русев, Попово – археолог.
Цончо Стойнов Денев, Търговище – уредник
в отдел „Графика“ на Художествена галерия
„Никола Маринов“ в Търговище, специалност
„Графика“.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
1045
23. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Бахчата“, разположена
в землището на с. Брестовица, община „Родопи“,
област Пловдив, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1

4533870

8603000

2

4533925

8603280

3

4533540

8603570

4

4533090

8603515

5

4533190

8603085

6

4533425

8602865

1175
8. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 178, ал. 3 и чл. 190 ЗСВ следните
свободни длъжности:
1.1. Върховен касационен съд – 14 свободни
длъжности ,,съдия“;
1.2. Върховна касационна прокуратура – 6
свободни длъжности „прокурор“;
1.3. Върховна административна прокуратура – 1 свободна длъжност „прокурор“.
2. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 4 свободни длъжности „съдия“ във
Върховния касационен съд – гражданска колегия.
3. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 2 свободни длъжности „съдия“ във
Върховния касационен съд – търговска колегия.
4. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 5 свободни длъжности „съдия“ във
Върховния касационен съд – наказателна колегия.
5. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 5 свободни длъжности „прокурор“
във Върховната касационна прокуратура.
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6. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 1 свободна длъжност „прокурор“ във
Върховната административна прокуратура.
7. Конкурсите да се проведат чрез събеседване
по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в
съдебната власт, за който кандидатства.
8. Датата, часът и мястото за провеждане на
събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането є и да се публикуват
на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
9. На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и
3 от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване
в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи в 14-дневен срок от датата на
обнародване на обявата в „Държавен вестник“
кандидатите подават в администраци ята на
ВСС, София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление
за участие в конкурса (по образец), към което
се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие
на стаж по чл. 164 ЗСВ; кадрова справка от
административния ръководител на съответния
орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 акта, постановени от кандидата през
последните 3 години от дейността му, избрани
на случаен принцип; копие от 3 акта, изготвени от кандидата през последните 3 години от
дейността му, избрани от него; други документи
по негово желание, свързани с притежаваните
професионални и нравствени качества.
1218
195. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 132, т. 10 във връзка с
чл. 40, ал. 1 и 2 и чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата и чл. 9 и 4 ЕКА с решение по
д.д. № 11/2015 г. на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – Благоевград, Пламен
И л иев Щеря нов – а д вокат о т А д вокат ската
колегия – Благоевград, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок 7 месеца.
1318
196. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 2/2015 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Шумен, Вихър Йорданов Даскалов – адвокат
от Адвокатската колегия – Шумен, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
1319
197. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 9/2015 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Стара Загора, Дончо Иванов Бояджиев – адвокат от Адвокатската колегия – Стара Загора,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 6 месеца.
1320
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198. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 4/2016 г. на
Висшия дисциплинарен съд Светлана Стефанова
Горанова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 18 месеца.
1321
3. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за приемане на
редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2015 – 2016 г. в съответствие
с Решение № 343 от 18.05.2015 г. на Министерския съвет (приложение № 1) и за приемане на
редовни докторанти платена форма на обучение
(приложение № 2). От 1.03.2016 г. до 30.04.2016 г.
кандидатите подават следните документи до
ректора на СУ „Св. К лимент Охридски“: 1.
за явление по образец; 2. автобиог рафи я; 3.
ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“
и приложението към нея; завършилите при
степенна стру кт у ра на обу чение представят
копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени „бакалавър“
и „магистър“ и приложенията към тях; 3.1. в
случай че издаването на дипломата за висше
образование е предстоящо, кандидатът подава
академична справка – оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени
средният успех от семестриалните изпити с
хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити; 3.2. за
кандидати, завършили Софийския университет
„Св. Климент Охридски“, на които издаването на
дипломата за висше образование е предстоящо,
се допуска да представят уверение, издадено
от отдел „Студенти“ към факултета; 3.3. лица,
придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато
по законодателството на съответната държава,
могат да кандидатстват за обучение в докторска
степен, след като са преминали процедура по
признаване на образованието от Софийския
университет; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски
конкурс (30 лв. за първи изпит по специалност
и 30 лв. по западен език) – плащането се извършва в касата на СУ „Св. Климент Охридски“
(Ректорат – Северно крило) или по банков път:
сметката на СУ „Св. К лимент Охридски“ е:
Българска народна банка – Централно управление, банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100
1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD, титуляр: СУ
„Св. К лимент Охридски“, вносител: кандидатдок т ора н т ът. За д ъ л ж и т ел ната и нформа ц и я,
която трябва да съдържа банковият документ,
е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене,
факултета, към който е обявена докторантурата, и кандидатдокторантската такса. Таксата
се внася във всеки клон на банка по избор.
Всички документи се представят приложени
в папка. Документи се приемат в 214 кабинет,
Ректорат – Северно крило, тел: 8462185, 9308445.
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Приложение № 1

№

Шифър

Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в СУ „Св. Климент
Охридски“ за учебната 2015 – 2016 г., утвърдени с Решение № 343 от 18.05.2015 г. на Министерския
съвет

Докторска програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

задочно

Факултет по математика и информатика
1.

4.5. Математика (Математическа логика)

3

2.

4.5. Математика (Алгебра и теория на числата)

2

3.

4.5. Математика (Математически анализ)

1

4.

4.5. Математика (Диференциални уравнения – Частни диференциални
уравнения)

1

5.

4.5. Математика (Изчислителна математика)

1

6.

4.5. Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика)

1

7.

4.5. Математика (Изследване на операциите)

1

8.

4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката)

1

9.

1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика и информатика)

1

1

10.

4.6. Компютърни науки

5

5
2

11.

4.6. Информационни технологии

2

12.

4.6. Софтуерни технологии

1

13.

4.6. Информационни системи

Общо

1

1

4

1

24

11

1

1

Физически факултет
14.

4.1. Физически науки (Метеорология)

15.

4.1. Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното
пространство)

16.

4.1.

Физически науки (Физика на атомите и молекулите)

2

1

17.

4.1. Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)

1

18.

4.1. Физически науки (Структура, механични и термични свойства на
кондензираната материя)

1

19.

4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя)

4

20.

4.1. Физически науки (Ядрена физика)

2

21.

4.1. Физически науки (Физика на високите енергии и елементарните
частици)

3

22.

4.1. Физически науки (Ядрена физика, ядрен гама-резонанс)

1

23.

4.1. Физически науки (Биофизика)

1

Общо

16
Факултет по химия и фармация

24.

4.2. Химически науки (Теоретична химия – Квантова химия)

1

25.

4.2. Химически науки (Органична химия)

1

Общо

2
Биологически факултет

26.

4.3.

Биологически науки (Зоология – Зоология на безгръбначните животни)

1

27.

4.3.

Биологически науки (Ентомология)

1

1

3

№

Шифър
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редовно

28.

4.3.

Биологически науки (Микробиология)

1

29.

4.3.

Биологически науки (Генетика – Генно инженерство)

1

30.

4.3.

Биологически науки (Генетика – Биоинформатика)

1

31.

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология)

1

32.

4.3.

Биологически науки (Клетъчна биология)

1

33.

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите – Функционална биоценология)

1

34.

5.11.

Биотехнологии (Технология на биологичноактивните вещества)

1

Общо

задочно

9
Геолого-географски факултет

35.

4.4. Науки за земята (Тематично географско картографиране – Дистанционни изследвания)

1

36.

4.4. Науки за земята (Регионални геоенергийни ресурси и стратегии)

1

37.

4.4. Науки за земята(География на населението и селищата)

2

38.

4.4. Науки за земята (География на страните – Регионална и политическа география)

1

39.

4.4. Науки за земята (Икономическа и социална география – Пространствено и регионално развитие)

1

40.

4.4. Науки за земята (Геотектоника)

1

41.

4.4. Науки за земята (Климатология)

2

42.

4.4. Науки за земята (Хидрология на сушата и водните ресурси)

1

43.

4.4. Науки за земята (Географският фактор в развитието на Българската
православна църква)

44.

4.4. Науки за земята (Проблеми и перспективи пред административнотериториалното устройство на България)

45.

4.4. Науки за земята (Историческа география: теоретични основи, направления, перспективи)

Общо

1
1

1
1
11

3

Стопански факултет
46.

3.8. Икономика (Приложение на изчислителната техника в икономиката)

1

47.

3.8. Икономика (Статистика и демография)

1

48.

3.8. Икономика (Политическа икономия)

2

49.

3.8. Икономика (Икономика и управление по отрасли – Образование,
наука, иновации)

1

50.

3.8. Икономика (Икономика и управление по отрасли – Индустрия)

51.

3.8. Икономика (Икономика и управление по отрасли – Туризъм)

Общо

2

1
1
5

4

Богословски факултет
52.

2.4. Религия и Теология (Свещено Писание на Стария Завет)

1

2

53.

2.4. Религия и Теология (Свещено Писание на Новия Завет)

1

1

54.

2.4. Религия и Теология (Старобългарска книжнина)

1

55.

2.4. Религия и Теология (Химнология)

1

56.

2.4. Религия и Теология (Християнска философия)

1

57.

2.4. Религия и Теология (Обща история на Църквата)

58.

2.4. Религия и Теология (Въведение в история на Църквата)

1
1

№

72

ДЪРЖАВЕН

Шифър

С Т Р.

ВЕСТНИК

Докторска програма

БРОЙ 15
Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

задочно
1

59.

2.4. Религия и Теология (История на Българската православна църква)

1

60.

2.4.

1

61.

2.4. Религия и Теология (Църковно право)

62.

2.4. Религия и Теология (Катехетика)

Религия и Теология (Патрология)

Общо

1
1

1

9

7

Философски факултет
63.

2.3. Философия (Източна философия)

1

64.

2.3. Философия (Съвременна философия)

1

65.

2.3. Философия (Естетика)

1

66.

2.3. Философия (Етика)

1

67.

2.3. Философия (Етика – Социални изследвания на пола)

1

68.

2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език)

3

69.

2.3. Философия (Ораторско изкуство и реторически идеи на Древния Изток)

1

70.

2.3. Философия (Академична реторика и комуникация)

2

71.

2.3. Философия (История на реториката)

1

72.

2.3. Философия (Джендър реторика)

1

73.

2.3. Философия (Реторика и сатира)

1

74.

2.3. Философия (Философия на науката)

1

75.

2.3. Философия (Философска антропология)

1

76.

2.3. Философия (Философия на културата)

1

77.

2.3. Философия (Философия на религията)

1

78.

2.3. Философия (История на религиите)

1

79.

2.3. Философия (Философия на изкуството)

1

80.

2.3. Философия (Херменевтика)

1

2

81.

2.3. Философия (Метафизика)

1

82.

3.1. Социология, атропология и науки за културата (Теория и история на
културата. Културологични изследвания)

1

83.

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история
и теория на културата. Антропология на традиционното общество в
България ХV – ХІХ в.)

1

84.

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Обща социология)

1

85.

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Демоскопски изследвания)

1

86.

3.3. Политически науки (Международни отношения)

1

87.

3.3. Политически науки (Съвременна българска политика)

1

88.

3.3. Политически науки (Публична администрация)

1

1

89.

3.3. Политически науки (Европеистика – Право на ЕС)

1

1

90.

3.3. Пол и т и ческ и нау к и (Европеис т и к а – И коном и ческ и изслед вания – Външнотърговска политика на ЕС)

1

1

91.

3.3. Политически науки (Европеистика – Медийна политика и право на ЕС)

1

92.

3.3. Политически науки (Европеистика – История на европейската интеграция – Източно разширяване на ЕС)

1

93.

3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Информационно-търсещи системи)

1

94.

3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография (обработка на информационни ресурси)

1

№
95.
96.
97.

98.
99.

Шифър

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Докторска програма

3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Теория на научната информация – Информационно обслужване)
3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание,
библиотекознание, библиография (История на книгата)
3.5. Обществени комуникации и информационни ресурсни (Книгознание, библиотекознание, библиография – Дигитализация и дигитални
библиотеки)
3.5. Обществени комуникации и информационни ресурси (Книгознание,
библиотекознание, библиография – Специални библиотечни колекции)
3.2. Психология (Културна и диференциална психология с обучение на
английски език)

Общо

С Т Р. 7 3
Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно
1
1
1

1
1
39

Факултет по журналистика и масова комуникация
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Вътрешна политика и медии)
3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Графичен дизайн)

1

3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Ефективни комуникации и аудио-визуални услуги)
3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Изграждане на
имидж)
3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание)

1

3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Кризисен пъблик
рилейшънс)
3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Литературнохудожествено книгоиздаване)
3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медиен език и
стил)
3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Международна
журналистика)
3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Международни
комуникации в световните медии)
3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Радио)

1

3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Радиоформати
и програмиране)
3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Съвременна
българска журналистика)
3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Чуждестранна
журналистика)

1

Общо

задочно

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
14

Факултет по класически и нови филологии
114.

2.1. Филология (Синтаксис на съвременния немски език)

1

115.

2.1. Филология (Американска литература – 20 век)

1

116.

2.1. Филология (Канадска култура и литература)

1

117.

2.1. Филология (Английска литература на викторианския период)

1

118.

2.1. Филология (Английска литература – Ренесанс)

1

119.

2.1. Филология (Испаноамериканска литература)

1

120.

2.1. Филология (Испанска литература – 11 – 17 век)

1

121.

2.1. Филология (Нова и съвременна турска литература)

1

122.

2.1. Филология (Индийска литература и култура)

1

123.

2.1. Филология (Индийски езици и култура)

1

6

№

74
Шифър

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Докторска програма

БРОЙ 15
Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

124.

2.1. Филология (Персийско езикознание)

1

125.

2.1. Филология (Персийско литературознание)

1

126.

2.1. Филология (Японска литература и култура)

Общо

задочно

1
13

Факултет по славянски филологии
127.

2.1. Филология (Руска културна антропология XI – XVII век)

1

128.

2.1. Филология (Руска литература на XVIII век и европейската култура)

1

129.

2.1. Филология (Руска литература на XIX век – Руската литературна
класика във визуалните изкуства)

1

130.

2.1. Филология (Руска литература на ХХ век и визуалните изкуства)

1

131.

2.1. Филология (Съвременна руска литература – ХХI век)

1

132.

2.1. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по български език)

133.

2.1. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по литература)

2

134.

2.1. Филология (Български език – Лексикология)

1

1

135.

2.1. Филология (Български език – Стилистика)

1

136.

2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Чешка литература)

2

137.

2.1. Филология (Българска литература – Българска литература от Освобождението до Втората световна война)

1

138.

2.1. Филология (Българска литература – Съвременна българска литература)

1

139.

2.1. Филология (Фолклористика – Антропология)

1

140.

2.1. Филология (Български език – Старобългарски език)

1

Общо

15

1
1

Юридически факултет
141.

3.6. Право (Обща теория на правото)

1

142.

3.6. Право (Правна информатика)

1

143.

3.6. Право (Гражданско и семейно право)

1

144.

3.6. Право (Гражданско и семейно право – Търговско право)

1

145.

3.6. Право (Международно частно право)

1

Общо

5

1

2

Факултет по начална и предучилищна педагогика
146.

1.2. Педагогика (Социална педагогика)

147.

1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по изобразително изкуство)

Общо

1
1
1

1

Факултет по педагогика
148.

1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Методика на
възпитателната дейност)

1

149.

1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Андрагогия)

1

150.

1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Работа с деца
в риск)

1

151.

1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Основи на педагогическите изследвания)

1

Общо

4

Общо

167

36

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5
Приложение № 2

№

Шифър

Предложение за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз,
платена форма на обучение за учебната 2015/2016 г.
Образователна
и научна степен
„доктор“

Докторска програма

редовно

задочно

Факултет по начална и предучилищна педагогика
1.

1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) с обучение на английски език

2

2.

1.2. Педагогика (Специална педагогика – Аутизъм) с обучение на английски
език

1

3.

1.2. Педагогика (Медийна педагогика) с обучение на английски език

5

Общо
1286
3. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурс за главен асистент по
професионално направление 3.8. Икономика,
специалност „Финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка“, за нуждите на факултет
„Бизнес и мениджмънт“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване
на документи – Орлин Петров, отдел „Развитие на академични я състав“, кабинет 1.334,
тел. 082/888-455; 0882390043.
1120
53. – Институтът за изследване на населението
и човека при БАН – София, обявява конкурс за
професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.2. Психология (Социална психология – Политическа психология), за нуждите
на секция „Социална, трудова и организационна
психология“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, тел. 02/870 32 17.
1210
103. – Националният археологически институт
с музей на БАН – София, обявява конкурс за
доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2.
История и археология, за нуждите на Филиал на
НАИМ – БАН, във Велико Търново – един със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Съборна
2, тел. 02/988-24-06.
1221
23. – Медицинският институт при Министерството на вътрешните работи на основание
Заповед № 477 от 4.02.2016 г. на директора на
МИ – МВР обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент по научната специалност
03.01.35 Ото-рино-ларингология, в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, научна
област „Медицински науки“, професионално
направление 7.1. Медицина в Клиника по ушноносно-гърлени болести – Хирургичен профил на
МБАЛ – ЦКБ в София към лечебни заведения за
болнична помощ; на основание Заповед № 479 от
4.02.2016 г. на директора на МИ – МВР обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
доцент по научната специалност 03.01.47 Карди-

8
ология, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, научна област „Медицински
науки“, професионално направление 7.1. Медицина
в Клиника по кардиология – Терапевтичен профил
на МБАЛ – ЦКБ в София към лечебни заведения
за болнична помощ, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Подробна
информация за конкурсите и за необходимите
документи за участие се съдържа в заповеди
№ 477 от 4.02.2016 г. и № 479 от 4.02.2016 г. за
обявяване на конкурсите и може да се получи
от сектор „Човешки ресурси“ при Медицинския
институт – МВР, София 1606, бул. Ген. Михаил
Скобелев 79, всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от
13 до 16,30 ч., тел. за справки: 982-15-96 и 982-14-60.
1110

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, седмо отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила жалба от
„Българско сдружение на болните от болестта на
Бехтерев“, представлявано от председателя на УС
Живко Янков, сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит – АПРА“ – София, и
Анета Йорданова Драганова с адрес: с. Вратца,
община Кюстендил, срещу Изисквания на НЗОК
при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит,
активен и прогресиращ псориатичен артрит и
тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти
на болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ, утвърдени от управителя на НЗОК
и в сила от 18.08.2015 г., по което е образувано
адм.д. № 11860/2015 г. по описа на Върховния
административен съд, насрочено за 26.04.2016 г.
от 14 ч., зала № 3.
1287
Административният съд – Сливен, административно отделение, призовава Назине Хасанова Муртазова с настоящ адрес област Сливен,
община Котел, с. Ябланово, ул. Злостен 2, и с
постоянен адрес област Сливен, община Котел,
с. Ябланово, ул. Освобождение 46, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.03.2016 г. в
11 ч. като заинтересована страна по адм. дело
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№ 246/2015 г., заведено от Мехмед Османов
Исмаилов. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1267
Административният съд – София-град, съобщава, че е постъпило оспорване от Юлиан
Любомиров Дацев срещу глава четвърта „Административнонаказателни разпоредби“, включваща
чл. 83, 84 и 85 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,
предоставяни от Столична община (приета с Решение № 894 по протокол № 93 от 23.11.2006 г. на
Столичния общински съвет, в сила от 1.01.2007 г.;
изм. и доп. с Решение № 1025 по протокол № 95
от 18.12.2006 г.; изм. с Решение № 32 по протокол
№ 96 от 11.01.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 249
по протокол № 105 от 12.04.2007 г.; доп. с Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните,
информационните и декоративно-монументалните
елементи и за рекламната дейност на територията
на Столична община, приета с Решение № 24 по
протокол № 4 от 20.12.2007 г.; изм. и доп. с Решение
№ 64 по протокол № 6 от 5.02.2008 г. (частично
отменено с Решение № 993 от 5.12.2008 г. на АдмС –
София-град, по адм.д. № 1214/2008 г., в сила от
28.01.2009 г.); доп. с Решение № 82 по протокол
№ 7 от 28.02.2008 г. (отменено с Решение № 378
по протокол № 16 от 10.07.2008 г.); изм. и доп. с
Решение № 242 по протокол № 12 от 15.05.2008 г.,
поправена с Решение № 307 по протокол № 14
от 12.06.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 378 по
протокол № 16 от 10.07.2008 г.; изм. с Решение
№ 514 по протокол № 18 от 11.09.2008 г.; изм.
и доп. с Решение № 630 по протокол № 23 от
23.10.2008 г., чието прилагане е спряно с Решение
№ 153 по протокол № 35 от 12.03.2009 г.; доп. с
Решение № 632 по протокол № 23 от 23.10.2008 г.;
изм. и доп. с Решение № 831 по протокол № 28
от 18.12.2008 г.; изм. с Решение № 31 по протокол
№ 30 от 29.01.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 215
по протокол № 38 от 16.04.2009 г.; доп. с Решение
№ 735 по протокол № 53 от 3.12.2009 г.; изм. и доп.
с Решение № 25 по протокол № 56 от 28.01.2010 г.;
изм. и доп. с Решение № 26 по протокол № 56 от
28.01.2010 г., Решение № 558 по протокол № 75 от
21.10.2010 г.; изм. с Решение № 701 по протокол
№ 79 от 16.12.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 712
по протокол № 80 от 20.12.2010 г., Решение № 450
по протокол № 94 от 14.07.2011 г.; изм. и доп. с
Решение № 507 по протокол № 95 от 28.07.2011 г.;
изм. и доп. с Решение № 313 по протокол № 19
от 28.06.2012 г., Решение № 508 по протокол
№ 27 от 11.10.2012 г., Решение № 537 по протокол № 28 от 25.10.2012 г.; изм. с Решение № 4946
от 4.09.2012 г. на АдмС – София-град, по адм.д.
№ 6140/2011 г., потвърдено с Решение № 2252 от
15.02.2013 г. на ВАС по адм.д. № 14322/2012 г.;
изм. и доп. с Решение № 370 по протокол № 43 от
18.07.2013 г.; изм. с Решение № 369 по протокол
№ 43 от 18.07.2013 г. – в сила от 1.08.2013 г.; изм. с
Решение № 481 по протокол № 46 от 12.09.2013 г.;
изм. и доп. с Решение № 701 по протокол № 54 от
19.12.2013 г. – в сила от 1.01.2014 г.; доп. с Решение
№ 454 по протокол № 66 от 24.07.2014 г.; изм. и
доп. с Наредбата за преместваемите обекти, за
рекламните, информационните и монументалнодекоративните елементи и за рекламната дейност
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на територията на Столична община – приета с
Решение № 717 по протокол № 71 от 6.11.2014 г.,
в сила от 1.03.2015 г.; изм. и доп. с Решение № 3
по протокол № 75 от 22.01.2015 г.; доп. с Решение
№ 51 по протокол № 76 от 12.02.2015 г.; изм. и доп.
с Решение № 202 по протокол № 80 от 23.04.2015 г.;
изм. и доп. с Решение № 494 по протокол № 86 от
23.07.2015 г., Решение № 495 по протокол № 86 от
23.07.2015 г.). Във връзка с оспорването е образувано
адм.д. № 8729/2015 г. по описа на Административния съд – София-град, VII тричленен състав,
насрочено за 15.04.2016 г. от 13,30 ч.
1187
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. дело № 3096/2014 г. по описа на ІІ отделение,
34 състав, насрочено за 10.05.2016 г. от 15 ч., по
жалбата на Румяна Михайлова Михайлова, Венета
Григорова Михайлова, Константин Константинов
Желев и Михаела Константинова Желева срещу
Решение № 271 по протокол № 40 от 30.05.2013 г.
на Столичния общински съвет в частта, с която
се одобрява план за застрояване на УПИ Х-614
и УПИ ІХ-618 в квартал 50а, местност Хаджи
Димитър, район „Подуяне“, Столична община. В
едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите
страни могат да се конституират като ответници
по делото чрез подаване на заявление до съда.
1271
Бургаският окръжен съд, гр. колегия, призовава Святослав Николаевич Бурданосов, роден
на 17.01.1947 г., и Надия Павловна Бурданосова,
родена на 17.11.1954 г., украински граждани, които не са намерени на адреса им в Република
Украйна: гр. Киев, проспект „Академика Коралева“, блок 8 (дом 8), ап. 111 (квартира 111),
да се явят в съда на 14.04.2016 г. в 13,30 ч. като
ответници по гр.д. № 2363/2013 г., образувано по
предявен от Ксения Юрьевна Аршавская иск с
правно основание чл. 87, ал. 3 ЗЗД за разваляне
на договор за продажба на недвижим имот в гр.
Несебър. Ответниците да посочат съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 35, ал. 2 КМЧП.
1270
Кърджалийският районен съд призовава Тетяна Кадиева, родена на 15.03.1973 г., гражданка на
Украйна, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, с неизвестен адрес
в чужбина, да се яви в съда като ответница в
двуседмичен срок, считано от обнародването в
„Държавен вестник“, за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и
приложенията към нея във връзка с предявения
от Борис Георгиев Кадиев от Кърджали иск по
чл. 49, ал. 1 СК по гр.д. № 16/2016 г. по описа на
съда, както и да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК, като съдът ще є назначи
особен представител.
1269
Районният съд – гр. Нови пазар, гражданска
колегия, І състав, призовава Рукие Моллаоглу,
гражданин на Република Турция, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 25.03.2016 г. в 10 ч.
като ответник по гр. д. № 900/2015 г., заведено от
Мидхат Ахмед Ахмед по чл. 124, ал. 1 ГПК във
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връзка с чл. 79, ал. 1 ЗС. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1188
Плевенският районен съд, ІХ граждански състав, призовава ответника Иван Христов Христов,
към настоящия момент с пребиваване в Русия, с
неизвестен по делото адрес, род. на 13.12.1941 г., в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се яви в Плевенския районен съд,
стая 114, за връчване на препис от исковата молба ведно с приложенията по гр. д. 361/2016 г. на
ПлРС. Гражданско дело № 361/2016 г. на ПлРС
е образувано по предявен от Емилия Христова
Борисова (Плевен, ул. Катя Попова 1а) иск за
съдебна делба. В случай че ответникът не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1230
Софийският районен съд, ІІ ГО, 74 състав,
призовава Вася Любенова Блажева с постоянен
и настоящ адрес област София, община Елин
Пелин, гр. Елин Пелин, ул. Стоян Михайловски
4, ет. 4, ап. 12, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 29.03.2016 г. в 10 ч. като ответница по
гр. д. № 222/2008. Ответницата да посочи адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1260
Районният съд – гр. Средец, призовава Йоланта Скотовска Пжибиловска, гражданка на
Република Полша, с неизвестен адрес, като
ответница по гр.д. № 513/2015 г. по описа на Районния съд – гр. Средец, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея. При неявяване книжата
ще се смятат за редовно връчени и на ответницата ще бъде назначен особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1228
Районният съд – гр. Средец, призовава Богуслав Пжибиловски, гражданин на Република
Полша, с неизвестен адрес, като ответник по
гр.д. № 513/2015 г. по описа на Районния съд – гр.
Средец, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията на
деловодството в двуседмичен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“,
за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще
се смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
1229
Шуменският районен съд на основание чл. 48,
ал. 1, чл. 131, ал. 1, 2, 3 и чл. 132 и 133 ГПК
съобщава на Пламен Иванов Иванов, роден на
1.10.1957 г. в Шумен, без постоянен и настоящ
адрес в Република България, с неизвестен адрес
в чужбина, като ответник по гр. д. № 3052/2015 г.,
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с предмет съдебна делба, с указание да се яви в
съда и да получи исковата молба и доказателствата по делото в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1268
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 679 ТЗ с разпореждане № 246 от 11.02.2016 г. по
т.д. № 66/2010 г. призовава кредиторите на „Булгар
Минерали – Стрелча“ – АД, гр. Стрелча, ЕИК
200117532, в несъстоятелност по т.д. № 66/2010 г.
по описа на ПОС, за открито съдебно заседание за
разглеждане на искането по чл. 679, ал. 1 ТЗ – за
отмяна решения на събрание на кредиторите,
взети на 15.01.2016 г., подадено от „Минерали
Индустриали България“ – ООД, с ЕИК 107518605,
със седалище и адрес на управление гр. Севлиево,
ул. Никола Петков 41а, ап. 3.3, представлявано
от В. Коста и „Минерали Индустриали“ – ООД,
дружество, регистрирано в Република Италия, във
фирмения регистър на Търговско-промишлената,
занаятчийската и земеделската палата – Новара, с
данъчен номер и номер на вписване 01661310035, с
адрес на управление Италия, Новара, пл. Мартири
дела Либерта № 4, КАП 28100, представлявано от
Сабрина Боцола – кредитори в производство по
несъстоятелност на „Булгар Минерали – Стрелча“ – АД, гр. Стрелча, с ЕИК 200117532, с открито
производство по несъстоятелност, с решение № 35
от 21.03.2011 г., постановено по т.д. № 66/2010 г.
по описа на ПзОС, вписано в ТР на 4.04.2011 г.
Заседанието ще се проведе на 9.03.2016 г. от 13,30 ч.
в сградата на Съдебната палата в гр. Пазарджик,
ул. Хан Крум 3.
1189
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 7371/93 г.
за политическа партия „Земеделски съюз Александър Стамболийски“, както следва: заличава
като членове на Постоянното присъствие Тодор
Георгиев Бобев, Рачо Цветков Иванов, Януш
Величков Донев; вписва като членове на Постоянното присъствие Васил Иванов Точков,
Маргарита Банова Давчева, Иван Димитров
Георгиев; заличава като председател на Националния съвет Тодор Георгиев Бобев; вписва като
председател на Националния съвет Александър
Андреев Андреев.
1231

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
55. – Съветът на настоятелите на сдружение „Училищно настоятелство „Петко Каравелов“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 21 от устава на сдружението свиква общо
с ъбра н ие на ч ленове т е на сд ру жен ие т о на
29.03.2016 г. в 17 ч. в София, район „Студентски“,
ул. Дъбница 3, в учителската стая на 55 СОУ
„Петко Каравелов“, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на настоятелите за дейността
на сдружението през 2015 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на сдружението за
2015 г.; 3. проблеми и тенденции в развитието на
извънкласните дейности; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от
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устава на сдружението събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Документите за провеждане на ОС
са на разположение на членовете на сдружението
в канцеларията на седалището му – София, ул.
Дъбница 3, 55 СОУ „Петко Каравелов“.
1274
1. – Управителният съвет и ликвидаторът
на сдружение с нестопанска цел в обществена
полза „Център за изследване на черноморската
сигурност“ – в ликвидация, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свикват общо събрание
на сдружението на 15.04.2016 г. в 9 ч. в София,
район „Искър“, ул. Продан Таракчиев 12, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
одобряване на ликвидационния отчет и доклада
на ликвидатора; 2. освобождаване на ликвидатора от отговорност; 3. вземане на решение за
предприемане на необходимите действия за заличаване на сдружението; 4. разни. Поканват се да
присъстват на общото събрание всички членове
на сдружението. При липсата на кворум от 2/3 от
членовете на сдружението съгласно чл. 6, ал. 12
от устава на сдружението събранието ще бъде
отложено за друга дата.
1257
139. – Координационният съвет на Асоциацията на Демократичните синдикати (АДС),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение
от 4.12.2015 г. свиква Х конгрес на 16.04.2016 г.
в 10 ч. в сградата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София, при
следния дневен ред: 1. отчет на председателя за
дейността на АДС за 2015 г.; 2. приемане на финансовия отчет на АДС за 2015 г.; 3. решение за
изменение на чл. 5, ал. 3 и 4 от устава на АДС;
4. обсъждане и приемане на бюджет на АДС за
2016 г.; 5. изменение на адреса на управление
на АДС; 6. връчване на награди и грамоти за
активна синдикална дейност. Регистрацията на
делегатите е от 9,30 ч. до 10 ч. на 16.04.2016 г.
1261
14. – Управителният съвет на сдружение
„Български Професионален Боксов Съюз“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 25.04.2016 г. в 10 ч. в София, ул. Н. Габровски
1, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за приемане на нови членове в Българския
Професионален Боксов Съюз; 2. вземане на
решение за приемане на отчет за дейността
на председателя на сдружението; 3. вземане на
решение за промяна в персоналния състав на
управителния съвет; 4. приемане на промени в
устава по предложение на управителния съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред съобразно устава. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на съдружниците
в управлението на дружеството.
1225
1. – Управителният съвет на международно
сдружение „Транспортна инфраструктура, информационни и нано технологии“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 13.05.2016 г. в 13 ч. в София, ул. Г. С. Раковски
108, офис 403, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението в периода 2012 – 2015 г.;
2. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет за отчетния период; 3.
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основни насоки за развитие на ТИИНТ в периода
2016 – 2018 г.; 4. изменения и допълнения в устава
на ТИИНТ; 5. избор на нов управителен съвет;
6. удостояване с награди за принос в дейността
на ТИИНТ.
1226
8. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Средногорец“, Брезово,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и протокол № 1 от
21.01.2016 г. от заседание на УС на дружеството свиква общо събрание на сдружението на
15.04.2016 г. в 16 ч. в седалището на сдружението
в гр. Брезово, ул. Г. Димитров 8, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на сдружението за 2015 г. и периода 2012 – 2015 г.; 2.
годишен баланс и отчет за приходите и разходите
през 2015 г.; 3. отчет за дейността на контролния
съвет за 2015 г.; 4. приемане на финансовия план
и щатно разписание за 2016 г.; 5. избор на ръководни органи на сдружението – УС, председател
на сдружението, КС и председател на КС; 6. избор
на представители на сдружението в общото събрание на НЛРС – СЛРБ; 7. определяне размера
на членския внос за 2017 г.; 8. промени в устава;
9. разни. При липса на кворум за провеждане
на общо събрание на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1233
4. – Управителният съвет на СКВТ „Асеневци“ – Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение от 15.02.2016 г. свиква общо
събрание на 15.04.2016 г. в 18 ч. в залата по вдигане
на тежести на стадион „Ивайло“, ул. Филип Тотю
18, Велико Търново, при следния дневен ред: 1.
доклад на УС на СКВТ „Асеневци“ за дейността
през 2015 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет за 2015 г.; 3. приемане бюджета за 2016 г.; 4.
други (разни). При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден на същото място и при същия дневен в 19 ч.
1266
11. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество „Сокол“, Ихтиман, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение от протокол № 1 от 11.01.2016 г.
от заседание на УС на сдружението свиква общо
събрание на 10.04.2016 г. в 10 ч. в малкия салон на
читалище „Слънце“ – гр. Ихтиман, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на СЛР ЛРД „Сокол“ – Ихтиман, през
2015 г.; 2. отчет на контролния съвет за дейността
на СЛР ЛРД „Сокол“ – Ихтиман, през 2015 г.; 3.
одобряване на годишния финансов отчет на СЛР
ЛРД „Сокол“ – Ихтиман, за 2015 г. и предложение за разпределение на загубата и печалбата за
2015 г.; 4. промени в устава на сдружението; 5.
разни. При липса на кворум за провеждането на
ОС на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден с един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
1234
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Тенис клуб „Каварна“, гр. Каварна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 5.04.2016 г.
в 10 ч. в гр. Каварна, тенис-кортове, спортна
зала „Олимпиада“, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността и финансовото

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

състояние на сдружението за 2013, 2014 и 2015 г.;
2. освобождаване на членовете на управителния
съвет на сдружението; 3. избор на нов състав на
управителния съвет на сдружението, състоящ се
от седем лица; 4. приемане на изменения и допълнения в устава на сдружението; 5. определяне
на размер на членски внос и начин на плащането
му от членовете на сдружението; 6. приемане
на бюджет на сдружението за 2016 г.; 7. разни.
Регистрацията на присъстващите и проверка на
пълномощните започва в 9,30 ч. 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.
1275
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб на дейците на културата – Казанлък“ – Казанлък, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 10 от устава свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 19.04.2016 г. в 18 ч.
в Културно-информационния център на ул. Искра
4, Казанлък, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на УС и сдружението с нестопанска
цел „Клуб на дейците на културата – Казанлък“
за периода 2012 – 2015 г.; 2. финансов отчет за
дейността за периода 2012 – 2015 г.; 3. промени
в статута и решенията от общото събрание,
проведено на 30.07.2012 г.; 4. избор на нов УС и
председател на КДК за следващия тригодишен
мандат (2016 – 2019 г.).
1281
15. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество – Мездра“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетна конференция
на 12.05.2016 г. в 10 ч. в ресторант „Родина“ в
гр. Мездра (определя норма на представяне – на
15 членове – 1 делегат; определя за делегати на
конференцията настоящите членове на УС и КК),
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на сдружението за периода 2015 – 2016 г.;
2. отчет на контролната комисия за периода
2015 – 2016 г.; 3. приемане на финансов план за
дейността на сдружението през 2016 г.; 4. приемане на план за изразходване на средствата от
годишната вноска за стопанисване на дивеча за
2016 г.; 5. определяне на размера и сроковете за
плащане на членски внос за 2017 г.; 6. разни.
1289
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Правна инициатива за публично управление“,
Монтана, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 20.04.2016 г. в 14 ч. в София,
ул. Николай Хайтов 2, вх. Г, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на
ПИПУ за периода януари – декември 2015 г.; 2.
приемане на финансовия отчет за приходите и
разходите на ПИПУ за периода януари – декември
2015 г.; 3. приемане на проектобюджета на ПИПУ
за периода януари – декември 2016 г.; 4. вземане
на решение за промяна на адрес; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове да участват в общото събрание. Членовете на сдружението, които не могат
да участват в събранието, на основание чл. 14,
ал. 6 от устава на ПИПУ могат да упълномощят
член на сдружението, който да ги представлява.
1224
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1. – Управителният съвет на сдружение „Национален институт по обществени поръчки“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.04.2016 г. в 15 ч. в София, ул. Николай
Хайтов 2, вх. Г, ет. 3, ап. 6, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета за дейността на НИОП
за периода януари – декември 2015 г.; 2. приемане
на финансовия отчет за приходите и разходите
на НИОП за периода януари – декември 2015 г.;
3. приемане на проектобюджета на НИОП за
периода януари – декември 2016 г.; 4. вземане
на решение за промяна на адрес; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове да участват в общото събрание. Членовете на сдружението, които не могат
да участват в събранието, на основание чл. 14,
ал. 6 от устава на НИОП могат да упълномощят
член на сдружението, който да ги представлява.
1223
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „МИР – Младежка инициатива за
развитие“, Петрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 11.04.2016 г.
в 18 ч. в Петрич, ул. Цар Борис III № 32, при
следния дневен ред: 1. промяна на адреса на
управление; 2. приемане и освобождаване на членове на сдружението; 3. приемане на нов устав; 4.
избиране на нов управителен съвет; 5. избиране
на нов председател; 6. разни. Материалите по
дневния ред са изложени в офиса на сдружението
в Петрич, ул. Цар Борис III № 32. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч.
1232
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на земеделските арендатори“, Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 11.04.2016 г. в 15 ч. на адрес: Плевен, хотел
„Ростов“ – конферентна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на сдружението; 2. приемане на промени в устава
на сдружението; 3. приемане и освобождаване
на членове; 4. избор на нов УС и председател на
УС; 5. взимане на решение за участие в различни проекти. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден, един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред.
1276
11. – Управителният съвет на сдружение с
дейност в частна полза „Организационен комитет
гребане – Пловдив 2012“, Пловдив, свиква на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и по своя инициатива
общо събрание на 20.04.2016 г. в 10 ч. в седалището на сдружението на адрес: Пловдив, ул. Георги
Трингов 9, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за промяна на наименованието на сдружението с дейност в частна полза „Организационен
комитет гребане – Пловдив 2012“ на сдружение с
дейност в частна полза „Организационен комитет гребане“; проект за решение – ОС променя
наименованието на сдружението с дейност в
частна полза от „Организационен комитет гребане – Пловдив 2012“ на сдружение с дейност в
частна полза „Организационен комитет гребане“;
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2. разни. При липса на кворум в определения час
на основание чл. 26 от устава на сдружението и
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
един час по-късно – в 11 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на членовете.
1282
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Танцов клуб Евридика – Първомай“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 26 от
действащия устав на сдружението свиква общо
събрание на сдружението на 14.04.2016 г. в 19 ч. в
сградата на СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр.
Първомай, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на сдружението за 2015 г.;
2. приемане на счетоводния отчет и баланс на
сдружението за 2015 г.; 3. приемане на бюджет на
сдружението за 2016 г.; 4. приемане на основни
насоки и програма за дейността на сдружението
за 2016 г.; 5. приемане на нови членове; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1235
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„Клуб по баскетбол Тракия – гр. Стамболийски“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал.
1 от устава свиква на 22.04.2016 г. в 17 ч. в гр.
Стамболийски, ул. Витоша 2, общо събрание при
следния дневен ред: 1. приемане на финансов
отчет за 2015 г. на управителния съвет; 2. приемане на доклад за 2015 г. на контролния съвет;
3. приемане на нови членове на спортния клуб;
4. освобождаване на членовете на управителния
съвет Иван Атанасов Божиков, Димитър Николов
Таманов, Димитър Костадинов Чапкънов, Никола Тодоров Пайтаков и Трендафила Стойчева
Янкова поради изтичане на мандата; 5. избор на
нов управителен съвет – председател, заместникпредседател и трима членове; 6. освобождаване
на членовете на контролния съвет Женя Колева
Желева, Петър Минчев Костов и Стефка Иванова Георгиева поради изтичане на мандата; 7.
избор на нов контролен съвет в състав от трима
членове; 8. изменение на чл. 20, ал. 2 от устава;
9. приемане на нов устав съгласно гласуваните
промени. На основание чл. 21 от устава общото
събрание ще е редовно, ако на него са представени
повече от половината от всичките му членове.
При липса на кворум събранието се отлага за
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
и се провежда колкото и членове да се явят.
1272
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ММА Клуб Бушидо“, Ямбол, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 23, ал. 3
от устава свиква общо събрание на 7.04.2016 г. в
10,30 ч. в Ямбол, ул. Стара планина, бл. 3, вх. Б,
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ет. 7, ап. 41, при следния дневен ред: 1. промени
в устава на сдружението; 2. освобождаване на
членовете на УС; 3. избор на нов УС; 4. разни.
Проектът за промяна на устава на сдружението
е на разположение на желаещите да се запознаят
с него при председателя на УС на сдружението.
Канят се всички членове или писмено упълномощени техни представители да присъстват на
общото събрание. Общото събрание е редовно,
ако присъстват повече от половината членове
на сдружението. Началото на регистрацията на
членовете е в 9,30 ч. Писмените материали във
връзка с дневния ред на общото събрание се
предоставят безплатно на адреса на управление
на сдружението в Ямбол, ул. Стара планина, бл.
3, вх. Б, ет. 7, ап. 41. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 26
от устава събранието ще се проведе същия ден
1 час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред.
1288
1. – Учредителният комитет на Сдружение
за напояване „Тозлу герен“, с. Зетьово, община
Чирпан, област Стара Загора, на основание чл. 10,
ал. 4 ЗСН и Заповед № РД-09-692 от 26.07.2010 г.
на министъра на земеделието и храните относно
откриване на процедура за учредяване на Сдружение за напояване „Тозлу герен“, с. Зетьово, с
предмет на дейност: експлоатация, поддържане и
реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура, изграждането на нови напоителни и
отводнителни системи и съоръжения, доставяне
и разпределяне на водата за напояване, отвеждане на излишните води от земеделските земи,
изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието
на земеделските земи, рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици, отправя покана
към всички собственици на земеделски земи в
землището на с. Зетьово – масиви 015, 036, 037,
038, 039, 053, 054, 055, 059, 060, 061, 065, 068, 069,
076, 077, 078, 094, да присъстват на учредително
събрание на сдружението на 10.04.2016 г. в 10 ч. в
столовата на ЗК „Съгласие“ при следния дневен
ред: 1. установяване спазени ли са изискванията
по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2. вземане на
решение по отчета на учредителния комитет за
освобождаването му от отговорност; 3. вземане
на решение за учредяване на сдружението и
приемане на устава му; 4. избиране на органи
на управление на сдружението. Материалите по
дневния ред на учредителното събрание са на
разположение на учредителите в сградата на ЗК
„Съгласие“, ул. Марица 1, ет. 2. При липса на
кворум на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН събранието ще се проведе на 8.05.2016 г. в столовата
на ЗК „Съгласие“.
1309
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