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София
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на републиката
 Указ № 276 за назначаване на Тодор Иванов Чуров за извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Румъния със седалище в
гр. Букурещ

3

 Указ № 277 за назначаване на Андрей Димитров Техов за извънреден
и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина
със седалище в гр. Буенос Айрес

3

 Указ № 278 за определяне на наименованията, границите и номерацията
на изборните райони за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката на 6 ноември 2016 г.
 Указ № 279 за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане
на национален референдум с въпроси:
„Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно
мнозинство в два тура?“; „Подкрепяте ли въвеждането на задължително
гласуване на изборите и референдумите?“; „Подкрепяте ли годишната
държавна субсидия, отпускана за
финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев
за един получен действителен глас на
последните парламентарни избори?“
 Указ № 280 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тракиец, община Хасково, област Хасково, на 2 октомври 2016 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 207 от 12 август
2016 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
 Постановление № 208 от 12 август
2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение
за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна
закрила
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 Указ № 281 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Криво
поле, община Хасково, област Хасково, на 2 октомври 2016 г.
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 Указ № 282 за освобождаване на генерал-майор Румен Георгиев Радев от
длъжността „командир на Военновъздушните сили“ и от военна служба
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Министерство
на младежта и спорта
Договор за сътрудничество в областта на физическата култура и спорта
между Министерството на младежта и спорта на Република България
и Националния институт за спорт,
физическо възпитание и отдих на
Република Куба
Споразумение за сътрудничество в
областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на образованието, науката, изследванията
и спорта на Словашката република
Споразумение за сътрудничество в
областта на физическата култура и
спорта между Министерството на
младежта и спорта на Република България и Министерството на спорта и
туризма на Република Беларус
Споразумение за сътрудничество в
областта на спорта между Министерството на младежта и спорта
на Република България и Генералната
администрация на спорта на Китайската народна република
Меморандум за разбирателство
между Министерството на физическото възпитание и спорта на Република
България и Министерството на спорта
и младежките дейности на Грузия за
сътрудничество в областта на спорта
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 Меморандум за разбирателство
между Министерството на младежта
и спорта на Република България и Министерството на културата, спорта и
туризма на Република Корея за сътрудничество в областта на спорта
16
 Меморандум за разбирателство
между Министерството на младежта и
спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на
Република Индонезия в областта на младежта и спортното сътрудничество
17
 Меморандум между Министерството на младежта и спорта на Република
България и Министерството на младежта и спорта на Украйна за сътрудничество в областта на младежта
19
Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 13 от 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди
за премахване на незаконни строежи
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или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен
контрол
20
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения
и строителни обекти
22
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време
на строителството
22
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2007 г. за обследване
на аварии в строителството
23
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № РД-02-20-25 от 2012 г. за
условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на
консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор
24
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 276
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Тодор Иванов Чуров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Румъния със седалище в
гр. Букурещ.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 5 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6681

УКАЗ № 277
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Андрей Димитров Техов за
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина със
седалище в гр. Буенос Айрес.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 5 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6682

УКАЗ № 278
На основание чл. 313, ал. 2 от Изборния
кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Определям наименованията, границите и
номерацията на изборните райони за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката на 6 ноември 2016 г.,
както следва:
1. Първи изборен район – Благоевградски,
включващ общините: Благоевград, Банско,

Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли,
Струмяни, Хаджидимово и Якоруда.
2. Втори изборен район – Бургаски, включващ общините: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие,
Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе
и Царево.
3. Трети изборен район – Варненски, включващ общините: Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово.
4. Четвърти изборен район – Великотърновски, включващ общините: Велико Търново,
Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов,
Стражица и Сухиндол.
5. Пети изборен район – Видински, включващ общините: Видин, Белоградчик, Бойница,
Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш,
Ново село, Ружинци и Чупрене.
6. Шес т и изборен ра йон – Врача нск и,
включващ общините: Враца, Борован, Бяла
Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия,
Оряхово, Роман и Хайредин.
7. С ед м и изборен ра йон – Габровск и,
включващ общините: Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна.
8. Осми изборен район – Добрички, включващ общините: Добрич-град, Балчик, Генерал
Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел
и Шабла.
9. Девети изборен район – Кърджалийски,
вк лючващ общините: Кърджали, Ардино,
Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград
и Черноочене.
10. Десети изборен район – Кюстендилски,
включващ общините: Кюстендил, Бобов дол,
Бобошево, Дупница, Кочериново, Невестино,
Рила, Сапарева баня и Трекляно.
11. Единадесети изборен район – Ловешки, включващ общините: Ловеч, Априлци,
Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин
и Ябланица.
12. Дванадесети изборен район – Монтана,
включващ общините: Монтана, Берковица,
Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец,
Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци
и Якимово.
13. Тринадесети изборен район – Пазарджишки, включващ общините: Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово,
Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември,
Стрелча и Сърница.
14. Четиринадесети изборен район – Пернишки, включващ общините: Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън.

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

15. Петнадесети изборен район – Плевенски, включващ общините: Плевен, Белене,
Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник,
Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим и
Червен бряг.
16. Шестнадесети изборен район – Пловдив,
включващ община Пловдив.
17. Седемнадесети изборен район – Пловдивски, включващ общините: Асеновград,
Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен,
Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски,
Съединение и Хисаря.
18. Осемнадесети изборен район – Разградски, включващ общините: Разград, Завет,
Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар
Калоян.
19. Деветнадесети изборен район – Русенски, включващ общините: Русе, Борово,
Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо
поле и Ценово.
20. Двадесети изборен район – Силистренски, включващ общините: Силистра, Алфатар,
Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и
Тутракан.
21. Двадесет и първи изборен район – Сливенски, включващ общините: Сливен, Котел,
Нова Загора и Твърдица.
22. Двадесет и втори изборен район – Смолянски, включващ общините: Смолян, Баните,
Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан,
Неделино, Рудозем и Чепеларе.
23. Двадесет и трети изборен район – София, включващ районите: „Витоша“, „Изгрев“,
„Красно село“, „Лозенец“, „Младост“, „Панчарево“, „Студентски“ и „Триадица“.
24. Двадесет и четвърти изборен район – София, включващ районите: „Възраждане“, „Искър“, „Кремиковци“, „Оборище“, „Подуяне“,
„Сердика“, „Слатина“ и „Средец“.
25. Двадесет и пети изборен район – София,
включващ районите: „Банкя“, „Връбница“,
„Илинден“, „Красна поляна“, „Люлин“, „Надежда“, „Нови Искър“ и „Овча купел“.
26. Двадесет и шести изборен район – Софийски, включващ общините: Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе,
Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец,
Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч.
27. Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, включващ общините: Стара Загора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово,
Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел
баня, Раднево и Чирпан.
28. Двадесет и осми изборен район – Търговищки, включващ общините: Търговище,
Антоново, Омуртаг, Опака и Попово.
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29. Двадесет и девети изборен район – Хасковски, включващ общините: Хасково, Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово,
Минерални бани, Свиленград, Симеоновград,
Стамболово, Тополовград и Харманли.
30. Тридесети изборен район – Шуменски,
включващ общините: Шумен, Велики Преслав,
Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола
Козлево, Нови пазар, Смядово и Хитрино.
31. Тридесет и първи изборен район – Ямболски, включващ общините: Ямбол, Болярово, Елхово, Стралджа и Тунджа.
Издаден в София на 8 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
6760

УКАЗ № 279
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България, Решение на XLIII
Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 12.05.2016 г.,
обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 37 от
17.05.2016 г., Решение № 9 на Конституционния
съд на Република България от 28.07.2016 г.,
обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 60
от 2.08.2016 г., и чл. 14 от Закона за прякото
участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление
ПОС ТА НОВЯВА М:
Определям 6 ноември 2016 г. за дата на
произвеждане на национален референдум с
въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство
в два тура?“; „Подкрепяте ли въвеждането
на задължително гласуване на изборите и
референдумите?“; „Подкрепяте ли годишната
държавна субсидия, отпускана за финансиране
на политическите партии и коалициите, да
бъде един лев за един получен действителен
глас на последните парламентарни избори?“.
Издаден в София на 8 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
6761
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УКАЗ № 280
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Тракиец, община Хасково, област
Хасково, на 2 октомври 2016 г.
Издаден в София на 8 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
6762

УКАЗ № 281
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Криво поле, община Хасково, област
Хасково, на 2 октомври 2016 г.
Издаден в София на 8 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
6763

УКАЗ № 282
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4,
чл. 146, т. 1, чл. 169 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и във връзка с подаден рапорт
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам генерал-майор Румен Георгиев Радев от длъжността „командир на
Военновъздушните сили“ и от военна служба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 10 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
6764
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207
ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. в общ размер 459 564 лв.
за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт на студентите и курсантите в редовна форма на обучение във висшите училища.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюд жета на Министерството на
образованието и науката 458 091 лв., в т.ч.
416 700 лв. трансфери за държавните висши
училища съгласно приложението;
2. по бюд жета на Министерството на
вътрешните работи 1473 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1 да се осигури за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 41 391 лв. да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за
2016 г., Политика „Равен достъп до качествено
висше образование и развитие на научния
потенциал“, бюджетна програма „Студентско
подпомагане“.
(2) Със сумата 41 391 лв. се увеличават
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на управлението и развитието на
системата на Министерството на вътрешните работи“, бюджетна програма „Научни
изследвания и разработки, обучение и квалификация“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 5. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 да извършат
съответните промени по бюджетите си за
2016 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2016 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт, които се
осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Трансфери за държавните висши училища
№ по
Държавно висше училище
ред

Сума
(в лв.)

БРОЙ 65

№ по
Държавно висше училище
ред

Сума
(в лв.)

14.

Национална академия за театрално и филмово изкуство
„Кръстьо Сарафов“ – София

1 977

15.

Национална музикална академия „Панчо Владигеров“ –
София

2 127

16.

Национална спортна академия
„Васил Левски“ – София

7 059

17.

Национална художествена академия – София

2 427

18.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

37 530

19.

Русенски университет „Ангел
Кънчев“

15 135

20.

Софийски университет
„Св. Климент Охридски“

47 916

21.

Стопанска академия „Димитър
Ценов“ – Свищов

12 324

22.

Технически университет –
Варна

9 423

23.

Технически университет –
Габрово

4 938

24.

Технически университет –
София

28 677

1.

Аграрен университет – Пловдив

2.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство –
Пловдив

1 812

Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“

16 584

25.

Тракийски университет – Стара
Загора

11 451

Висше ст рои т елно у чи лище
„Любен Каравелов“ – София

1 455

26.

Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Бургас

7 203

5.

Висше транспортно училище
„Тодор Каблешков“ – София

1 752

27.

8 049

6.

Икономически университет –
Варна

27 285

Университет по архитектура,
с т р о и т е л с т в о и г е од е з и я –
София

28.

7.

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

46 266

1 782

Университет за национално и
световно стопанство – София

29.

8.

Лесотехнически университет –
София

5 253

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

4 158

9.

Медицински университет –
Плевен

5 679

30.

Универси тет по х рани телни
технологии – Пловдив

8 193

10.

Медицински университет –
Пловдив

12 570

31.

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

3 720

11.

Медицински университет –
София

22 128

32.

Шуменски университет „Eп.
Константин Преславски“

13 233

12.

Медицински университет „Проф.
д-р П. Стоянов“ – Варна

12 054

33.

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

24 123

13.

Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски“ – София

4 398

3.
4.

8 019

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208
ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразу мение за интеграци я на
ч у ж ден ц и с п редо с т а вено у б еж и ще и л и
международна закрила
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и
прекратяване на споразумение за интеграция
на чужденци с предоставено убежище или
международна закрила.
Заключителни разпоредби
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби от Постановление № 167 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за
периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 54 от 2016 г.)
се създава § 3а:
„§ 3а. Редът по това постановление не се
прилага за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за дейности за преместване и
презаселване на граждани на трети страни.“
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за условията и реда за сключване, изпълнение
и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или
международна закрила
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Тази наредба урежда условията и
реда за сключване, изпълнение и прекратяване
на споразумение за интеграция на чужденци
с предоставено убежище или международна
закрила в Република България.
(2) Чужденците с предоставено убежище
или международна закрила в Република България имат право да сключват споразумение
за интеграция.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СК ЛЮЧВАНЕ НА
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
Чл. 2. (1) Кметът на община подава заявление до Държавната агенция за бежанците
за броя чужденци с предоставено убежище
или международна закрила, с които може да
сключи споразумение за интеграция.

ВЕСТНИК
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(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага информация, по възможност и на други езици, за
общината и предвидените мерки за интеграция.
(3) Държавната агенция за бежанците води
регистър на общините, заявили интерес за
интеграция, и за броя на лицата, с които могат
да бъдат сключени споразумения.
(4) Държавната агенция за бежанците своевременно предоставя информация от регистъра по ал. 3 на Националното сдружение на
общините в Република България.
Чл. 3. (1) Държавната агенция за бежанците
изготвя интеграционен профил на чужденеца
по време на процедурата за предоставяне на
убежище или международна закрила и го
информира за възможността за сключване на
споразумение за интеграция.
(2) Държавната агенция за бежанците организира и провежда информационни кампании
за представяне на общините пред лицата, на
които е предоставено убежище или международна закрила.
(3) Чу ж денец, който желае да ск лючи
споразумение за интеграция, може да подаде
заявление-декларация за това до Държавната
агенция за бежанците по време на производството за и в 14-дневен срок след връчване на
решението за предоставяне на убежище или
международна закрила.
Чл. 4. Държавната агенция за бежанците
предоставя на кметовете на общините, включени в регистъра по чл. 2, ал. 3, информация
за чужденци, заявили желание да сключат
споразумение за интеграция.
Чл. 5. (1) Приемащата община изготвя индивидуален интеграционен план за чужденеца, с
когото ще сключи споразумение за интеграция,
като отчита предварителната информация от
Държавната агенция за бежанците, свързана с
възрастта, пола, семейното положение, гражданството, нивото на образование, наличието
на професионален опит и професионална квалификация, умения, както и друга информация
относно чужденеца.
(2) Индивидуалният интеграционен план е
неразделна част от споразумението за интеграция и включва пакет от мерки за интеграция,
като в него подробно се разписват конкретните
дейности по отношение на съответния чужденец, както и сроковете за тяхното изпълнение.
(3) Индивидуалният интеграционен план
може да бъде променян със съгласието на
двете страни.
Чл. 6. Общината изпраща в Държавната
агенция за бежанците изготвения индивидуален
интеграционен план заедно със споразумение
за интеграция.
Чл. 7. (1) Споразумението за интеграция се
сключва за срок една година между чужденеца
с предоставено убежище или международна
закрила в Република България и кмета на
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приемащата община или упълномощено от
него длъжностно лице.
(2) В случай че чужденецът е придружен
от членове на неговото семейство, които са
на негова издръжка, се сключва едно общо
споразумение за интеграция, като се изготвят
отделни интеграционни планове за всяко пълнолетно лице от семейството.
(3) Срокът на споразумението за интеграция
може да бъде удължен по предложение на кмета на общината със съгласието на чужденеца.
Чл. 8. (1) В споразумението за интеграция се
определят правата и задълженията на чужденеца
с предоставено убежище или международна
закрила, както и правата и задълженията на
кмета на общината.
(2) Споразумението за интеграция съдържа
мерки за интеграция, като:
1. осигуряване на жилищно настаняване на
лицата, получили закрила, и техните семейства;
2. записване в детска градина и държавно
или общинско училище на деца, подлежащи
на задължителна предучилищна и училищна
подготовка;
3. провеждане на обучение по български език;
4. здравно осигуряване и обслужване;
5. професионално ориентиране и включване
в обучение на възрастни;
6. включване в програми и мерки за заетост
и обучение;
7. информиране за обявени свободни работни места.
(3) В споразумението за интеграция могат
да бъдат включени и други дейности по инициатива на приемащата община.
(4) Информация за възможностите по ал. 2,
т. 2 се предоставя на общината от Министерството на образованието и науката, по т. 4 – от
съответната районна здравноосигурителна каса,
а по т. 5, 6 и 7 – от съответното териториално
поделение на Агенцията по заетостта.
(5) Споразумението за интеграция се придружава от информационни материали в писмена
форма, в които на разбираем за чужденеца език
са обяснени произтичащите от споразумението
за интеграция права и задължения, както и
други права и задължения, произтичащи от
българското законодателство.
Чл. 9. Държавната агенция за бежанците
оказва съдействие за транспортирането на чужденеца и на членовете на неговото семейство
до приемащата община.
Г л а в а

т р е т а

ИЗПЪЛНЕНИЕ Н А СПОРАЗУМЕНИЕТО
ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
Чл. 10. Кметът на общината или определено
от него длъжностно лице:
1. организира приемането и жилищното
настаняване на чужденеца и членовете на
неговото семейство;

ВЕСТНИК
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2. предоставя материална или финансова
помощ за посрещане на основни битови нужди
на чужденеца и членовете на неговото семейство
съобразно индивидуалния интеграционен план;
3. оказва съдействие на чужденеца и членовете на неговото семейство за:
а) вписване в регистъра на населението;
б) подаване на заявление за издаване на
български лични документи;
в) избор на личен лекар;
г) регистрация в дирекция „Бюро по труда“;
д) насочване към дирекция „Социално подпомагане“ при необходимост;
е) достъп до други административни услуги;
4. осигурява и контролира задължителната
предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно обучение на учениците
до 16-годишна възраст;
5. заплаща здравни осигуровки за всяко
лице, за което е сключено споразумение за
интеграция, за периода до започване на работа,
но не по-късно от срока на споразумението;
6. организира обучение по български език
съобразно споразумението за интеграция и индивидуалния интеграционен план на чужденеца;
7. предоставя месечна помощ за деца, записани в подготвителна група за задължителна
предучилищна подготовка, в размер, определен
за българските деца в Закона за държавния
бюджет за съответната година;
8. контролира изпълнението на споразумението за интеграция;
9. отчита изпълнението на дейностите, заложени в споразумението за интеграция и индивидуализирани в подписаното споразумение
за интеграция и в изготвения индивидуален
интеграционен план.
Чл. 11. (1) При изпълнение на споразумението за интеграция чужденецът се задължава:
1. да изпълнява задълженията си, предвидени
за постигане на целите, заложени в индивидуалния интеграционен план;
2. да уведоми общината за настъпване на
обстоятелства, които налагат промяна на индивидуалния интеграционен план;
3. да осигури посещаването на детска градина, съответно на училище, от непълнолетните
членове на неговото семейство;
4. да ползва осигуреното му жилище с грижата на добър стопанин;
5. да приеме предложената му подходяща
работа и/или включване в програми и мерки
за заетост и обучение на възрастни, както и
в програми и проекти с интеграционна насоченост.
(2) Чужденецът има право да направи възражения пред общината за частично или пълно
неизпълнение на дейност от споразумението
за интеграция, за което общината уведомява
Националното сдружение на общините в Република България.
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Чл. 12. Органите на изпълнителната власт и
кметът на общината осигуряват изпълнението
на споразумението за интеграция съобразно
законово определените им правомощия.
Чл. 13. (1) Международните и неправителствените организации могат да подпомагат
органите на местната власт и чужденците с
предоставено убежище или международна закрила при прилагането на споразумението за
интеграция съгласно съответните им мандати
и възможности.
(2) Международните и неправителствените
организации могат да влизат в партньорство
с органите на местната власт за прилагането
на споразумението за интеграция.
Чл. 14. (1) Национално представителните
организации на работодателите и Националната занаятчийска камара могат да подпомагат органите на местната власт и чужденците
с предоставено убежище или международна
закрила при прилагането на споразумението
за интеграция.
(2) Национално представителните организации на работодателите и Националната занаятчийска камара могат да влизат в партньорство
с органите на местната власт за прилагането
на споразумението за интеграция.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 15. (1) Споразумението за интеграция
се прекратява:
1. при смърт на чужденеца;
2. по взаимно съгласие между общината и
чужденеца;
3. когато чужденецът е осъден с влязла в
сила присъда, с която е наложено наказание
лишаване от свобода;
4. при отнемане или прекратяване на предоставената международна закрила с влязло
в сила решение;
5. при настъпване на обстоятелства, които
водят до невъзможност за изпълнението на
заложените в споразумението дейности;
6. при неизпълнение на дейности от споразумението по вина на чужденеца или общината.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 споразумението продължава да се изпълнява по
отношение на останалите членове на семейството на чужденеца по чл. 7, ал. 2.
Чл. 16. Споразумението за интеграция може
да бъде прекратено едностранно от кмета на
общината, когато чужденецът:
1. системно нарушава обществения ред;
2. не изпълнява задълженията по споразумението и мерките, заложени в индивидуалния
интеграционен план;
3. откаже да приеме предложената му подходяща работа и/или включване в програми
и мерки за заетост и обучение на възрастни.
Чл. 17. При промяна на адресната си регистрация по настоящ адрес чужденецът има

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

право еднократно по своя инициатива да сключи
ново споразумение с друга община за срок, не
по-голям от оставащото време за изпълнение
на първото споразумение.
Г л а в а

п е т а

ФИНАНСИРАНЕ НА ПОЛИТИК АТА ПО
ИНТЕГРАЦИЯ
Чл. 18. (1) Източниците на финансиране на
мерки и дейности за интеграция са:
1. Европейски фондове, като Фонд „Убежище,
миграция и интеграция“, оперативни програми
по Европейския социален фонд и Европейския
фонд за регионално развитие, Кохезионният
фонд, Фондът за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица и др.;
2. международни и чуждестранни финансови инструменти като Норвежкия финансов
механизъм и др.;
3. международни институции и организации;
4. национално финансиране.
(2) Мерките и дейностите за интеграция
на чужденци, получили международна закрила след преместване или презаселване, се
финансират по Фонд „Убежище, миграция и
интеграция“. Средствата се предоставят целево от Отговорния орган по фонда – дирекция
„Международни проекти“ на Министерството
на вътрешните работи, на базата на сключено
споразумение с Националното сдружение на
общините в Република България.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. (1) Чужденец с предоставено убежище
или статут на бежанец има правата и задълженията на български гражданин с изключение на:
1. правото да участва в избори за държавни
и местни органи, в национални и местни референдуми, както и да участва в създаването
и да членува в политически партии;
2. да заема длъжности, за които със закон
се изисква българско гражданство;
3. да бъде военнослужещ;
4. други ограничения, изрично предвидени
със закон.
(2) Чужденец с предоставен хуманитарен
статут има правата и задълженията на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в
Република България.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 37а, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците.
§ 3. Чужденците с предоставено убежище или
международна закрила в Република България
след 1 януари 2014 г. могат да поискат сключване на споразумение за интеграция по реда
на тази наредба, но не по-късно от три години
след получаване на решението, с което се предоставя убежище или международна закрила.
6751
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ДОГОВОР

за сътрудничество в областта на физическата
култура и спорта между Министерството на
младежта и спорта на Република България
и Националния институт за спорт, физическо възпитание и отдих на Република Куба
(Одобрен с Решение № 96 от 12 февруари
2016 г. на Министерския съвет. В сила от
18 юни 2016 г.)
О т ед н а с т р а н а: М и н ис т е р с т в о т о н а
младежта и спорта на Република България,
представлявано от г-н Красен Кралев в качеството му на министър,
От друга страна: Националният институт
за спорт, физическо възпитание и отдих на
Република Куба (INDER) със седалище „Вия
Бланка“ и „Бойерос“, гр. Хавана, Куба, законно представляван от д-р Антонио Е. БекалиГарридо в качеството му на председател,
Водени от желанието да се насърчат двустранните отношения в сферата на спорта и
физическата култура с цел укрепване връзките на сътрудничество и взаимно разбирателство между двете спортни институции,
въз основа на историческите отношения на
приятелство между двата народа,
двете Страни се споразумяха за следното:
Член 1
Страните се споразумяват да работят за
насърчаване, популяризиране и укрепване на
сътрудничеството в областта на физическата култура и спорта съгласно действащото
законодателство в двете държави.
Член 2
С т ра н и т е се дог оваря т да нас ърча ват
обмена на делегации, треньори, експерти и
специалисти в областта на спорта според заявените от националните спортни федерации
интереси в сферата на физическата култура,
спорта и науките, прилагани в спорта.
Член 3
Страните се споразумяват да работят за
увеличаване на обмена на информация, документация, учебни и методологични материали
в областта на научния интерес, свързан с
физическата култура, спорта и съответната
техническа литература.
Член 4
Страните ще стимулират участието на
у чители, преподаватели и специалисти в
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семинари, курсове и научни конференции,
организирани от двете държави, в областта
на физическата култура, спорта и отдиха.
Член 5
Страните ще допринасят за повишаване
на нивото на спорта в своите държави чрез
развиване на дейности, като:
Ø О рганизиране на програми, свързани
със спорта;
Ø П рограми за подготовка (тренировки)
на атлети;
Ø С портни съоръжения и оборудване;
Ø О бучение и квалификация на треньори
и специалисти;
Ø А кадемичен обмен;
Ø С портна медицина;
Ø С порт за всички;
Ø Б орба срещу допинга в спорта;
Ø С портно управление;
Ø И нформационни технологии в спорта,
ка к т о и д ру г и дей нос т и, кои т о бъдат
договорени.
Член 6
Страните се договарят да обменят годишно
и реципрочно предложенията за спортни събития, които са от интерес за националните
спортни федерации.
Фи на нс ови т е ус лови я и ра зход и т е за
участие за всеки отделен случай ще бъдат
договаряни конкретно между договарящите
се Страни и съгласно съответно установените механизми.
Член 7
За трансфер на треньори и специалисти
в качеството им на технически съветници,
както и организирането в Куба на тренировъчни лагери и квалификационни курсове,
кубинската Страна ще бъде представлявана
официално от фирма CUBADEPORTES S.A.
Член 8
Дейностите, организирани от всяка друга
организация и институция от двете държави,
различни от Министерството на младежта и
спорта на Република България и Националния институт за спорт, физическа култура и
отдих на Република Куба, не са включени в
рамките на настоящия Договор.
Член 9
Настоящият Договор влиза в сила от датата
на подписването му и се сключва за срок
5 години, като може да бъде продължаван
автоматично за последователни периоди от
по 5 години, при условие че никоя от Страните не дек ларира писмено намерението
си за прекратяването му, което трябва да
направи съответно 90 дни преди изтичане
на срока на Договора.
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Член 10
В случай на разногласия при тълкуването
и прилагането на настоящия Договор те ще
бъдат решавани приятелски от двете Страни.
Настоящият Договор беше изготвен в два
еднообразни екземпляра – на български и
испански език.
Хавана, 18 юни 2016 г.
За Министерството За Националния институт
на младежта и
за спорт, физическо
спорта
възпитание и отдих на
на Република
Република Куба:
България:
д-р Антонио Е. БекалиГарридо,
Красен Кралев,
председател
министър
6660

СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта
на Република България и Министерството
на образованието, науката, изследванията и
спорта на Словашката република
(Одобрено с Решение № 662 от 1 ноември
2013 г. на Министерския съвет. В сила от
5 ноември 2013 г.)
Министерството на младежта и спорта
на Република България и Министерството
на образованието, науката, изследванията и
спорта на Словашката република, наричани
за краткост „Страните“,
Признавайки важността да се поддържа
и развива сътрудничеството в областта на
спорта,
Желаейки да укрепят съществуващите
при ятелск и отношени я и сът рудничество
между двете страни,
В съответствие с действащите нормативни
актове в съответните държави
се договориха за следното:
Член 1
Общи цели
Настоящо то Споразу мение п редви ж да
рамката, която определя предложения за
програми за сътрудничество в областта на
спорта, които взаимно ще бъдат договаряни
между страните на базата на реципрочност
и взаимна полза.
Член 2
Форми на сътрудничество в областта на спорта
1. Страните съдействат за координацията
на действията на държавните органи, отговарящи за спорта и спортните федерации по
различните видове спорт, с цел укрепване на
международното спортно сътрудничество по
пътя на провеждането на срещи и обмен на
опит и информация.
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2. Страните улесняват участието на български и словашки спортисти, отбори и треньори в състезания и международни спортни
мероприятия, провеждащи се в двете държави.
3. Страните си съдействат за улесняване на
обмена на научни разработки, информация за
последните постижения в областта на спорта,
високото спортно майсторство, спортната
диагностика и използването на съвременна
научна апаратура и оборудване при подготовката на елитни спортисти.
4. Страните насърчават обмена на опит в
областта на управлението на спортни обекти и съоръжения и развитието на спортния
маркетинг.
5. Страните си съдействат за установяване
на преки контакти между спортни федерации,
центрове за олимпийска подготовка, научни
и учебни спортни заведения с цел развитието
на спортния сектор в двете страни.
6. Страните насърчават участието на специалисти в спортни семинари, симпозиуми и
конференции, организирани от двете страни
и са от взаимен интерес.
7. Страните насърчават укрепването на
спортните взаимоотношения и си сътрудничат за популяризирането на олимпийските
принципи, в частност на честната игра. Страните се стремят да предприемат съвместни
дейности в борбата срещу допинга, както и
си сътрудничат с оглед улесняване развитието
на съвременни програми за допинг контрол
за попул яризиране на спорта без допинг
чрез обмяна на опит в разработването на
информационно-образователни и обучителни
мероприятия.
Член 3
Финансиране
Всички дейности по настоящото Споразумение се извършват според наличието на
средства от всяка Страна в съответствие със
законите и нормативната уредба на съответната държава. Финансовите въпроси, които
не са уредени с настоящото Споразумение,
се разрешават съвместно от двете страни в
съответствие със законите и нормативната
уредба на всяка държава.
Член 4
Изпълнение
1. Страните сключват споразумение за
развитие прилагането на конкретни програми
по дипломатически път, чрез срещи, размяна
на кореспонденция и по други начини. Всяка
Страна отговаря за координацията на дейностите си в рамките на съвместните планове и
програми.
2. По време на срещи на представители на
двете страни се прави преглед на изпълнението
на настоящото Споразумение и се определя
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график за съвместните дейности, които ще се
предприемат, когато е необходимо.
3. С т ра н и т е за я вя ват, че форм и т е на
сътрудничество в областта на физическото
възпитание и спорта, определени в Споразумението, се осъществяват при взаимно уважение, равенство и при спазване на правата
и задълженията на двете страни. Формите,
програмите и финансовите условия за изпълнението на настоящото Споразумение се
определят от съответните спортни органи
чрез съвмести консултации.
Член 5
Изменение и допълнение на Споразумението
Настоящото Споразумение се изменя по
взаимно съгласие на двете страни. Съответните изменения влизат в сила от датата на
получаване на отговор, съдържащ съгласието
за предложените изменения.
Член 6
Разрешаване на спорове
Всички спорове, произтичащи от т ълкуването или изпълнението на настоящото
Споразумение, се разрешават по приятелски
начин чрез консултации или преговори между
двете страни.
Член 7
Влизане в сила, срок и прекратяване
1. Споразумението влиза в сила при подписването му от двете страни.
2. Настоящото Споразумение остава в сила
за срок пет години и се подновява автоматично
за още пет години, освен ако някоя от страните не уведоми другата по дипломатически
път за намерението си да го прекрати не покъсно от шест месеца преди изтичането му.
3. Прекратяването на настоящото Споразумение не засяга действието на текущите
програми по Споразумението до приключването им, освен ако не е договорено друго.
Изготвено в Братислава на 5 ноември
2013 г. в два оригинални екземпляра, всеки
от които на български, словашки и английски
език. В случай на противоречия в тълкуването
меродавен е английският текст.
В свидетелство на гореизложеното съответните упълномощени лица подписаха
настоящото Споразумение.
За Министерството на
младежта и спорта
на Република България:
Маргарита Ганева,
извънреден и
пълномощен
посланик на Република 
България в Словашката
република
6661

За Министерството
на образованието,
науката,
изследванията
и спорта
на Словашката
република:
Душан Чаплович,
министър
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СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество в областта на физическата
култура и спорта между Министерството на
младежта и спорта на Република България
и Министерството на спорта и туризма на
Република Беларус
(Одобрено с Решение № 668 от 24 септември
2014 г. на Министерския съвет. В сила от
24 септември 2015 г.)
Признавайки сътрудничеството в областта
на физическата култура и спорта като един
от най-важните и необходими елементи за
развитието и укрепването на приятелските
отношения между народите на двете страни,
Стремейки се да развиват и насърчават
взаимоотношенията между Република България и Република Беларус при взаимно уважение, равенство и полза, Министерството на
младежта и спорта на Република България
и Министерството на спорта и туризма на
Република Беларус, наричани по-долу „Страните“, се споразумяха за следното:
Член 1
1. Ст раните насърчават национа лните
си спортни организации и федерации да
координират и укрепват сътрудничеството
във връзка с международни спортни прояви
чрез провеждането на срещи и консултации
за обмена на опит и информация.
2. Страните съдействат за участието на
български и беларуски спортисти, треньори,
организатори на спортното движение в състезания и международни спортни мероприятия,
провеждащи се в двете страни.
3. С т рани т е поощ ряват нац иона лни т е
си, сборни и клубни отбори да участват в
тренировъчни лагери, съвместни тренировки
в спортните бази на двете страни с цел повишаване на нивото на тяхната подготовка
и спортно майсторство.
Член 2
1. Страните насърчават обмена на опит по
организацията на масови спортни мероприятия, привличайки населението към редовни
занимания с физически упражнения.
2. Страните поощряват обмена на научна
и методологична информация по рехабилитацията и възстановяването на населението
посредством физическата култура и спорта.
Член 3
1. Страните си сътрудничат в областта на
обмена при подготовката и допълнителната
квалификация на треньорски и научно-педагогически кадри.
2. С т ра н и т е нас ърча ват у час т ие т о на
български и беларуски учени, специалисти
и треньори в научни конгреси, симпозиуми,
семинари в областта на спорта, организирани
в двете страни.
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3. Страните си съдействат за обмена на
научни разработки, информация за последните постижения в областта на високото
спортно майсторство, спортната диагностика,
методите за медико-биологическо осигуряване и използване на съвременната научна
апаратура и оборудване при подготовката
на елитни спортисти.
Член 4
Ст раните потвърж дават спазването на
принципите на честната игра и провеждането на съвместни действия в борбата срещу
допинга, както и използването на други забранени средства и методи при подготовката
на спортисти и участието им в състезания.
Страните насърчават обмена на експерти с
цел споделяне на опит и информация в областта на превенцията и борбата с допинга.
Член 5
Страните способстват за обмена на опит
в областта на управлението на спортни обекти и съоръжения и развитието на спортния
маркетинг.
Член 6
Страните насърчават националните си
спортни асоциации, центровете за олимпийска подготовка, спортните, научноизследователските и образователните институции да
осъществят преки контакти и да укрепват
взаимното си сътрудничество и обмен с цел
развитие на спорта в двете страни.
Член 7
За успешната реализация на сътрудничеството Страните се споразумяха да одобряват
ежегодна програма за спортен обмен, която да се разработва и подписва в срокове,
предварително съгласувани между Страните.
Член 8
Финансовите услови я се у точн яват от
съответните спортни институции и спортни
асоциации чрез консултации.
Член 9
Настоящото Споразумение може да се изменя по взаимно писмено съгласие на двете
страни. Съответните изменения се считат за
неразделна част от Споразумението.
Член 10
1. Настоящото Споразумение влиза в сила
от датата на подписването му и остава в сила
за период 4 години.
2. При изтичане на срока на това Споразумение то се удължава автоматично за
следващи четиригодишни периоди, освен
ако някоя от страните не изпрати на другата
страна в писмена форма по дипломатически
път шестмесечно предизвестие за намерението си да го прекрати.
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3. Прекратяването на настоящото Споразумение не засяга действието или продължителността на текущите програми по
Споразумението до приключването им, освен
ако страните заедно не решат друго.
Настоящото Споразу мение е подписано в Минск на 24 септември 2015 г. в два
оригинални екземпляра, всеки от които на
български, руски и английски език, като
всички текстове имат еднаква сила.
В случай на различия при тълкуването
на Споразумението меродавен е текстът на
английски език.
За Министерството
на младежта и
спорта на Република
България:
Красен Кралев,
министър
6662

За Министерството
на спорта и
туризма на
Република Беларус:
Александър Шамко,
министър

СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество в област та на спорта
между Министерството на младежта и спорта на Република България и Генералната
администрация на спорта на Китайската
народна република
(Одобрено с Решение № 92 от 12 февруари
2016 г. на Министерския съвет. В сила от
9 май 2016 г.)
Министерството на младежта и спорта на
Република България и Генералната администрация на спорта на Китайската народна
република, наричани по-нататък „Страните“,
желаейки да подпомагат и укрепват приятелските двустранни отношения и сътрудничеството в областта на спорта,
стремейки се да подобрят приятелските
взаимоотношения и да задълбочат взаимното
разбирателство между двете държави чрез
двустранен спортен обмен за развитието на
спорта,
се споразумяха за следното:
Член 1
Общи положения
Настоящо то Споразу мение п редви ж да
рамката, която определя предложения за
програми за сътрудничество в областта на
спорта, които взаимно ще бъдат договаряни
между страните на основата на реципрочност
и взаимна полза.
Член 2
Сфери на сътрудничество
1. Сферите на сътрудничество в областта
на спорта са, както следва:
а) подготовка и тренировка на отбори,
треньори и ръководители;
б) участие в спортни състезания;
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в) информация и проучвания в областта
на спорта;
г) спортна наука;
д) обучение на треньори;
е) спортен мениджмънт.
2. Страните поощряват укрепването на
спортните връзки и си сътрудничат за популяризиране на олимпийските принципи,
и по-конкретно честната игра.
3. Страните използват всички свои възможности за координиране на позициите си
с цел разрешаването на съществуващи или
възникнали проблеми в областта на съвременния спорт, като проявите на насилие във
и извън спортните терени и използването на
допинг субстанции и методи.
Член 3
Автономия на спортните организации
1. Страните насърчават контактите и сътрудничеството между спортни организации
и институции от двете държави.
2. При прилагането на клаузите на това
споразумение се предоставя свобода в съответствие с националното законодателство на
двете държави при осъществяване на взаимни
контакти и договорености между съответните
спортни организации и институции.
3. Страните насърчават сътрудничеството
на организациите в областта на спорта чрез:
а) обмен на експерти, консултанти, треньори и административни кадри, които са
специалисти в областта на спорта;
б) обмен на документи или изготвяне на
публикации и материали по въпроси, свързани със спорта;
в) обмен на информация за спортното
развитие и тренировъчни системи;
г) сътрудничество в областта на спортната
информация и наука;
д) участие в срещи, семинари и симпозиуми в областта на спорта.
Член 4
Финансови условия
Всички дейности по настоящото Споразумение се извършват в рамките и според
наличието на бюджет и ресурси на страните. Конкретните финансови условия по
изпълнение на настоящото Споразумение
се съгласуват взаимно от страните за всеки
конкретен случай.
Член 5
Изменение на Споразумението
Това Споразумение може да бъде изменяно по взаимно съгласие между страните.
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Член 6
Уреждане на спорове
Всек и спор меж ду ст раните, който се
отнася до прилагането или тълкуването на
това Споразумение, се разрешава по приятелски начин чрез преговори.
Член 7
Влизане в сила
Това Споразумение влиза в сила на датата
на подписването му от страните.
Член 8
Срок на действие
1. Това Споразумение се сключва за срок
5 години и автоматично се подновява за следващи периоди от 5 години освен ако някоя
от страните не изпрати на другата страна
в писмена форма по дипломатически път
шестмесечно предизвестие за намерението
си да го прекрати.
2. Прекратяването на това Споразумение
не засяга текущи програми освен ако двете
страни не решат друго.
Това Споразумение е подписано в Пекин
на 9 май 2016 г. в два екземпляра, всеки от
които на български, китайски и английски
език, като и трите текста имат еднаква сила.
В случай на различия при тълкуването
на Споразумението меродавен е текстът на
английски език.
В свидетелство на гореизложеното, дол у подписаните, на длеж но у пълномощени
от съответните Правителства, подписахме
настоящото Споразумение.
За Министерството
на младежта и
спорта на
Република България:
Красен Кралев,
министър
6663

За Генералната
администрация на
спорта на Китайската
народна република:
Лиу Пън,
министър

МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на физическото възпитание и спорта на Република България
и Министерството на спорта и младежките
дейности на Грузия за сътрудничество в областта на спорта
(Одобрен с Решение № 131 от 4 март 2013 г.
на Министерския съвет. В сила от 1 октомври 2013 г.)
Министерството на физическото възпитание и спорта на Република България и Министерството на спорта и младежките дейности
на Грузия, наричани по-долу „Страните“,
Изразявайки взаимното си желание за
по-нататъшно насърчаване на отношенията
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между двете страни чрез сътрудничество в
областта на спорта,
Осъзнавайки ролята на спорта в укрепването на отношенията между двете държави,
Имайки предвид дългата история на сът рудничеството и партньорството меж д у
двете държави,
се споразумяха за следното:

представители на другата страна, намиращи
се на територията на съответната държава.

Член 1
Страните си съдействат за установяване на
партньорство между спортните организации и
за улесняване на участието им в спортни събития, които ще се провеждат в двете държави.
Страните си съдействат за установяване
на партньорство между националните антидопингови организации за осъществяване на
сътрудничество и съвместна дейност в борбата
срещу употреба на допинг в спорта.

Член 9
Представителите на страните заседават
веднъж годишно, за да се направи оценка
на изпълнението на разпоредбите по настоящия Меморандум и за да се изготви план за
действие за следващата година.

Член 2
Страните си сътрудничат в обмена на опит
при организирането на спортни събития за
насърчаване и включване на хората в редовни
спортни занимания, както и за обмен на научна
и методическа информация за възстановяване
на хората чрез спорт.
Член 3
С оглед подобряване нивото на професионалната квалификация на треньори и други
специалисти страните си сътрудничат в развитието на преките връзки между висшите
учебни заведения за спорт и центровете за
научни изследвания в областта на спорта,
както и между спортистите с увреждания от
двете държави.
Член 4
Страните насърчават провеж дането на
съвместни тренировъчни лагери и улесняват
обмена на опит в подготовката за състезания,
както и за използването на Параолимпийските
центрове на двете държави за спортисти с увреждания, които представят техните държави
на Параолимпийските игри.
Член 5
В съответствие с националното законодателство на своите държави страните насърчават сътрудничеството в производството
на спортни принадлежности и екипировка,
както и в областта на проектиране, изграждане, реконструкция и поддръжка на спортни
съоръжения.
Член 6
Страните насърчават обмена на опит между
спортните специалисти, треньори и други специалисти, участващи в съответните области.
Член 7
Въз основа на предварително получена
информация всяка страна е длъжна да оказва
съдействие на групите спортисти и официални

Член 8
Всички разходи, произтичащи от сътрудничеството в рамките на настоящия Меморандум, са предмет на конкретни договорености
меж д у ст раните в рамк ите на на лични я
бюджет.

Член 10
Страните могат по взаимно съгласие да
изменят и допълват настоящия Меморандум с отделен документ, който влиза в сила
в съответствие с параграф 1 от член 12 на
настоящия Меморандум. Този документ ще
представлява неразделна част от настоящия
Меморандум.
Член 11
Всеки спор между страните относно тълкуването и прилагането на настоящия Меморандум се решава чрез консултации и/
или преговори.
Член 12
1. Н
 астоящият Меморандум влиза в сила
о т п ърви я ден на след ва щ и я месец
след датата на получаване на последното уведомление, с което страните се
уведомяват взаимно за завършване на
всички вътрешни процедури, необходими
за влизането в сила на Меморандума.
2. Н астоящи ят Меморанду м се ск лючва за срок 5 години и автоматично
се подновява за следващи 5-годишни
периоди. Всяка страна може да прекрати настоящия Меморандум, като
даде писмено предизвестие на другата
страна по дипломатически път. В такъв
случай настоящият Меморандум изтича
6 месеца след датата на получаване на
уведомлението за прекратяване, изпратено от другата страна.
Подписан в Тбилиси на 22.03.2013 г. в два
оригинални екземпляра, всеки от които на
български, грузински и английски език, като
всички текстове имат еднаква сила.
В случай на различия при тълкуването
на Меморандума меродавен е текстът на
английски език.
За Министерството на
За Министерството
физическото възпитание 
на спорта и
и спорта на
младежките дейности
Република България:
на Грузия:
Петър Стойчев,
Леван Кипиани,
министър
министър
6664
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МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на младежта и спорта
на Република България и Министерството на
културата, спорта и туризма на Република
Корея за сътрудничество в областта на спорта
(Одобрен с Решение № 644 от 12 септември
2014 г. В сила от 14 май 2015 г.)
Министерството на младежта и спорта на
Република България и Министерството на
културата, спорта и туризма на Република
Корея, наричани за краткост „Страните“,
Признавайки важността да се поддържа
и развива сътрудничеството в областта на
спорта,
Желаейки да укрепят съществуващите приятелски отношения и сътрудничество между
двете държави,
В съответствие с действащите закони и
нормативни актове в съответните държави
постигнаха следното разбирателство:
Член 1
Цел
Настоящият Меморандум за разбирателство (Меморандумът) предвижда рамката за
програми за сътрудничество в областта на
спорта, които взаимно ще бъдат договаряни
между страните на базата на принципа на
реципрочност и взаимна полза.
Член 2
Форми на сътрудничество в областта на спорта
1. Страните подкрепят сътрудничеството
между спортните организации в техните държави чрез срещи и обмен на опит и информация с цел укрепване на международното
спортно сътрудничество.
2. Страните насърчават участието на спортисти, отбори и треньори от техните държави
в състезания и международни спортни мероприятия, организирани от другата Страна.
3. Страните си съдействат за улесняване на
обмена на информация по научни изследвания в областта на елитния спорт, спортната
диагностика и използването на съвременна
научна апаратура и оборудване във връзка с
подготовката на елитни спортисти.
4. Страните насърчават обмена на опит в
областта на управлението на спортни обекти
и съоръжения и в областта на развитието на
спортния маркетинг.
5. Страните насърчават преките контакти
между спортните федерации, олимпийските
организации и спортните научни и учебни
заведения в техните държави.
6. С т ра н и т е нас ърча ват у час т ие т о на
специалисти от техните държави в спортни
семинари, симпозиуми и конференции, организирани от всяка от страните.
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7. Страните насърчават спортните организации от техните държави да укрепват
взаимоотношенията си и да си сътрудничат за
популяризиране на олимпийските принципи, в
частност принципа на честната игра. Страните
се стремят да работят заедно в борбата срещу
допинга, както и да си сътрудничат с оглед
улесняване разработването на съвременни
програми за допинг контрол чрез обмен на
информация и опит в образователни и обучителни мероприятия.
Член 3
Финансиране
Всички дейности по настоящия Меморандум се извършват според наличието на
средства и други ресурси на всяка Страна и се
осъществяват в съответствие със законите и
нормативната уредба на съответната държава.
Финансовите въпроси, които не са уредени
с настоящия Меморандум, се разрешават
съвместно от двете страни в съответствие
със законите и нормативната уредба на всяка
държава.
Член 4
Изпълнение
1. Страните уговарят изпълнението на конкретни програми по настоящия Меморандум
по официален път, чрез срещи, размяна на
писма и чрез други средства за комуникация.
Всяка Страна отговаря за координацията на
дейностите си в рамките на съвместните
планове и програми.
2. Срещите на представители на Страните се провеждат, когато страните считат за
необходимо, с цел преглед на изпълнението
на настоящия Меморандум и определяне на
графика за съвместните дейности, които ще
се осъществяват, когато е необходимо.
3. Разпоредбите и финансовите условия за
изпълнението на дейностите по настоящия
Меморандум се определят от съответните
организации на Страните чрез съвместни
консултации.
Член 5
Изменения и допълнения
Меморандумът се изменя по взаимно писмено съгласие на Страните. Всяко изменение
влиза в сила от датата на получаване на последното писмено съгласие за предложената
промяна.
Член 6
Разрешаване на спорове
Всички спорове, произтичащи от тълкуването или изпълнението на настоящия Меморандум, се уреждат по приятелски начин чрез
консултации или преговори между страните.
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Член 7
Влизане в сила, срок и прекратяване
1. Настоящият Меморандум влиза в сила
при подписването му от двете Страни.
2. Настоящият Меморандум остава в сила
за срок две години и се подновява автоматично за следващи периоди от две години освен
ако някоя от страните не изпрати на другата
страна в писмена форма по дипломатически
път шестмесечно предизвестие за намерението
си да го прекрати.
3. Прекратяването на настоящия Меморандум не засяга действието или продължителността на текущите програми по Меморандума
до приключването им освен ако Страните
заедно не решат друго.
Подписан в два оригинални екземпляра в
Сеул на 14 май 2015 г. на български, корейски
и английски език, като всички текстове имат
еднаква сила. В случай на противоречия в
тълкуването меродавен е английският текст.
За Министерството
За Министерството
на младежта и спорта
на културата, спорта
на Република България:
и туризма на
Красен Кралев,
Република Корея:
министър
Ким Джондеок,

министър
6665

МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на младежта и спорта
на Република България и Министерството
на младежта и спорта на Република Индонезия в областта на младежта и спортното
сътрудничество
(Одобрен с Решение № 688 от 3 октомври
2014 г. на Министерския съвет. В сила от
3 октомври 2014 г.)
Министерството на младежта и спорта на
Република България и Министерството на
младежта и спорта на Република Индонезия
(по-долу наричани поотделно „Страната“, а
заедно „Страните“),
Имайки предвид важността на по-нататъшното укрепване на приятелските взаимоотношения и сътрудничество между двете
страни;
Желаейки да насърчат и засилят взаимоотношенията на сътрудничество между
Страните;
Признавайки важността на насърчаването
и развитието на програми за младежки и
спортен обмен в интерес на двете държави;
В съответствие със съществуващите закони и наредби на съответните държави
се споразумяха за следното:
Член 1
Цели на сътрудничество
Нас т оя щ и я т Мемора н д у м за разби рателство цели по-нататъшното укрепване на
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тясното взаимодействие и сътрудничество
между двете държави чрез насърчаване на
сътрудничеството меж ду Страните в развитието на младежта и спорта на основата
на реципрочност, взаимно разбирателство
и полза.
Член 2
Области на сътрудничество
Страните се споразумяха да си сътрудничат в следните области:
1. Младеж:
а. О бмен на младежки програми;
б. Р азмяна на визити на официални правителствени лица, отговорни за формулирането на младежката политика;
в. М ладежко развитие в областта на лидерството, предприемачеството, новаторството и скаутството;
г. Н асърчаване сът рудничеството между младежките организации на двете
държави;
д. О бмен на информация по младежки
въпроси.
2. Спорт:
а. Р азмяна на визити на официални ръководни лица;
б. Размяна на визити и сътрудничество
между треньори, експерти, специалисти и
изследователи в областта на състезателния
спорт, спорта за всички, спортната наука,
спортната медицина и спортното законодателство;
в. Н а с ъ рч а в а н е н а с ът р у д н и ч е с т в о т о
между спортните организации на двете
държави за улесняване организирането на семинари, изследвания, наука и
технологии;
г. О бмен на информаци я, публикации,
данни и преподавателски материали
за спорта и физическото възпитание в
съответствие с действащите закони в
двете държави;
д. С ътрудничество по отношение подобряването на спортните постижения
на двете държави, вкл. тренировъчни
лагери и контролни срещи;
е. С ътрудничество в областта на антидопинговия контрол в спорта;
ж. О рганизиране на приятелски състезания и съвместни тренировки в различни
спортове;
з. Н асърчаване и развитие на традиционните спортове.
3. Дру ги дейности на сът рудничество,
договорени между Страните.
Член 3
Изпълнение
Изпълнението на настоящия Меморандум за разбирателство се осъществява чрез
разработването на специфични форми на

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

споразумения, като план за действие, изпълнителни програми или друга взаимно
договорена форма на споразу мение. Подобни споразумения уточняват програми и
дейности, финансови въпроси, отговорности
на участващите Страни и други свързани
въпроси.
Член 4
Финансови въпроси
Всяка Страна поема разходите за финансиране на дейностите си по изпълнението на
настоящия Меморандум за разбирателство в
рамките на отпуснатия ресурс в бюджетите
є в съответствие с наличността, бюджетната
оценка и разпоредбите на националното є
законодателство.
Член 5
Права за интелектуална собственост
(1) В
 ся к а С т ра на за щ и та ва на своя та
територия правата за интелектуална
собственост на другата Страна, произтичащи от изпълнението на Меморандума за разбирателство, в съответствие
с действащото местно законодателство
в съответните държави.
(2) В слу чаите, в които могат да произтекат спец ифи чни споразу мени я,
програми или проекти в областта на
интелектуалната собственост, Страните сключват отделно споразумение
съгласно съответните им закони и
наредби.
Член 6
Ограничение в дейностите на персонала
(1) В
 сяка Страна гарантира, че персоналът,
който участва в дейността, свързана
с настоящия Меморандум за разбирателство, следва да се съобразява с
политическата независимост, суверенитета и териториалната цялост на
страната домакин и се задължава да
не се намесва във вътрешните работи
на страната домакин и да избягва дейност, несъответстваща на намеренията
и целите на настоящия Меморандум
за разбирателство.
(2) Н арушаването на параграф 1 от този
член може да доведе до отнемане на
всички разрешения на съответния персонал и до други необходими мерки в
съответствие с действащите закони и
наредби на страните домакини.
Член 7
Защита на информацията
(1) В
 сяка Страна се задължава да съхранява и да не разпространява информация, документи и други получени или
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доставени от другата Страна данни за
изпълнението на настоящия Меморандум за разбирателство.
(2) А ко една от Страните желае да разкрие
док у менти и информаци я на т рета
страна, въпросната Страна следва да
има предварително писмено съгласие
от другата Страна.
(3) С траните се договарят, че разпоредбите
на този член продължават да бъдат
обвързващи между Страните независимо от прекратяването на настоящия
Меморандум за разбирателство.
Член 8
Уреждане на спорове
Всеки спор или различия, произтичащи
от тълкуването или изпълнението на настоящия Меморандум за разбирателство, се
разрешават по приятелски начин чрез консултации и/или преговори между Страните
по дипломатически път.
Член 9
Изменения
Настоящият Меморандум за разбирателство може да бъде преразгледан или изменен
по всяко време чрез взаимно писмено съгласие на Страните. Тези изменения влизат в
сила по реда на по-долу цитирания чл. 10 и
представляват неразделна част от настоящия
Меморандум за разбирателство.
Член 10
Влизане в сила, срок и прекратяване
(1) Н
 астоящи ят Меморандум за разбирателство влиза в сила от датата на
подписването му.
(2) Н астоящият Меморандум за разбирателство е в сила за период 5 години и
се продължава автоматично за същия
период.
(3) В сяка от Страните може да прекрати
настоящия Меморандум за разбирателство по всяко време чрез писмено
у ведом ление до д ру гата С т рана за
своето намерение да прекрати Меморандума за разбирателство най-малко
6 месеца преди предложената дата на
прекратяване.
(4) П рекратяването на настоящия Меморандум за разбирателство не засяга
валидността и срока на действие на
споразумение, програма или дейност в
рамките на настоящия Меморандум до
приключването на това споразумение,
програма и/или дейност, освен ако
Страните не се договорят за друго.
В свидетелство на гореизложеното долуподписаните – надлежно упълномощени
за това от съответните им правителства,
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подписаха настоящия Меморандум за разбирателство.
Съставен в Софи я на т рети октомври
две хиляди и четиринадесета година в два
еднообразни екземпляра, всеки от които на
български, индонезийски и английски език,
като всички текстове имат еднаква сила.
В сл у чай на различи я в т ълк у ването на
настоящия Меморандум за разбирателство
меродавен е английският текст.
За Министерството на
За Министерството на
младежта и спорта на
младежта и спорта на
Република България:
Република Индонезия:
Евгения Раданова,
Рой Сурио Нотодипроджо,
министър
министър
6666

МЕМОРАНДУМ

между Министерството на младежта и спорта
на Република България и Министерството
на младежта и спорта на Украйна за сътрудничество в областта на младежта
(Одобрен с Решение № 512 от 24 юни 2016 г.
на Министерския съвет. В сила от 30 юни
2016 г.)
Министерството на младежта и спорта
на Република България и Министерство на
младежта спорта на Украйна, по-долу наричани „Страните“,
ръководени от общото желание да заздравят отношенията и да развият приятелски
връзки между гражданите на страните,
като изразяват увереност, че създаването
на близки взаимоотношения и сътрудничество в областта на политиката за младежта ще
улесни засилването на взаимното разбирателство между представителите на младото
поколение на Република България и Украйна,
стремейки се да се насърчават процесите
на европейска интеграция в Украйна,
се договориха за следното:
Член 1
Страните на реципрочна основа улесняват развитието на приятелски връзки между
м ла деж к и организации и инст и т у ции от
Ст раните, в частност чрез организиране
на срещи, обмени и други форми, с които
засилват сътрудничеството на органите на
изпълнителните власти и обществените организации, осигуряващи формиране и реализация на държавната политика за младежта.
Член 2
Страните улесняват и насърчават развитието на сътрудничеството между Страните в
областта на младежта посредством директни
връзки между младежки организации и институциите, извършващи дейност, свързана
с реализация на държавната политика за
младежта, включително следните форми на
сътрудничество:
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1. Реализиране на младежки обмени между
България и Украйна;
2. Организиране на мероприятия, срещи
и други инициативи (конгреси, симпозиуми,
конференции, семинари, тренинги, фестивали, форуми, изложби, конкурси и др.) с
участието на български и украински младежи;
3. Съдействие за развитие на институциите, които работят с младежта;
4. Съдействие за съвместни разработки
и изпълнение на програми с цел заетост и
професионална подготовка на младежта;
5. Обмен и разпространение на практически опит от позитивно сътрудничество
между организации, изпълняващи младежка
политика и работещи с млади хора;
6. Разработване и изпълнение на съвместни
проекти, които:
· засягат актуални въпроси за младите
хора от България и Украйна;
· подпомагат сътрудничеството в областта на междукултурния диалог, насърчават
толерантността, взаимното разбирателство
и по-доброто познаване на българската и
украинската младеж;
· популяризират и утвърждават здравословен начин на живот на младежта, организация
на нейното смислено свободно време;
· популяризират и привличат младежта
към доброволческа дейност.
7. За реализирането на дейностите по
нас т оя щ и я ч лен д ве т е С т ра н и могат да
участват съвместно с други държави при
кандидатстване, разработване и реализиране
на съвместни проекти.
Член 3
Страните насърчават участието на представители на държавите – страни по настоящия Меморандум, в младежки двустранни
мер оп ри я т и я: ф е с т и в а л и , конф ер ен ц и и ,
симпози у ми, семинари, изложби, срещи,
форуми, програми за обмен на доброволци
и други мероприятия.
Член 4
С т р а н и т е ок а зв ат с ъ дейс т вие н а о р ганизирани младеж к и гру пи, както и на
представители на Страните, които остават
на територи ята на държавата на дру гата
Страна в рамките на съвместни програми
и мероприятия.
Член 5
Страните осигуряват обмен на информация за младежките организации, опериращи
в техните държави, и за дейността им по
отношение на държавната политиката за
младежта в Република България и Украйна.
Член 6
Всички видове дейности, предмет на този
Меморандум, се провеждат съобразно зако-
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нодателството на Страните и се финансират
в рамките на финансите, предоставяни от
бюджетите на страните, както и от други
източници, които не са забранени със закон в
страните. Конкретните условия по обмена се
съгласуват взаимно от договарящите страни
за всеки конкретен случай.
Член 7
С цел изпълнение на разпоредбите на този
Меморандум Страните изготвят двугодишни
Планове за дейности, в които се изброяват
конкретни дейности на сътрудничеството в
областта на младежта, предвидени за провеждане по време на договорения период, и
финансовите ангажименти на Страните за
всяка конкретна дейност.
За тази цел през последното тримесечие
на втората година двете Страни разменят в
писмен вид предложенията си за планирани
дейности за следващия двугодишен период,
които ще бъдат част от План за дейности.
Член 8
Разпоредбите на този Меморандум не засягат правата и задълженията на Страните,
които произтичат от други международни
договори, по които те са страни.
Член 9
Всички спорове, произтичащи от тълкуването или приложението на този Меморандум,
се уреждат чрез консултации и преговори
между Страните.
Член 10
Този Меморандум влиза в сила на датата, на която е подписан. Меморандумът
се сключва за период пет години и се счита за автоматично подновен за следващи
петгодишни периоди освен ако н якоя от
Страните не даде по дипломатически път
писмено предизвестие на другата Страна за
намеренията си да го прекрати не по-късно
от шест месеца преди изтичането на съответния период.
Меморандумът се прекратява в срок 30 дни
от получаването на такова предизвестие от
другата страна.
Съставен в София на 30 юни 2016 г. в два
екземпляра, всеки от които на български,
украински и английски език, като всички
текстове имат еднаква сила. В случай на
разминавания в тълкуването на разпоредбите на Меморандума меродавен е текстът
на английски език.
За Министерството на За Министерството на
младежта и спорта на младежта и спорта на
Република България:
Украйна:
Красен Кралев,		
Павло Климкин,
министър
министър на

външните работи
6667
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни
строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
(обн., ДВ, бр. 69 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 20
от 2014 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за принудително изпълнение от органите на Дирекцията за национален строителен
контрол (ДНСК) на влезли в сила заповеди за
премахване на незаконни строежи или части
от тях, издадени от началника на ДНСК или
упълномощено от него длъжностно лице.“
§ 2. Член 2 се отменя.
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Към принудително изпълнение на
заповеди за премахване на незаконни строежи
или части от тях, издадени от началника на
ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице, се пристъпва, когато същите не са
изпълнени доброволно от адресата/адресатите
на заповедта в определения срок за доброволно
изпълнение.“
§ 4. В чл. 4, ал. 1 думите „със заповедта за
премахване“ се заменят със „с поканата по
чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс“, а след думата „изпълнението“ съюзът
„и“ се заличава.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „ДНСК“ в края
на изречението се заменя с „началника на
ДНСК или упълномощено от него длъжностно
лице за провеждане на процедура по избор на
изпълнител.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При необходимост от представяне на
конструктивно становище или конструктивен
проект за премахване, одобряване на проект,
проект за укрепване на сградата, план за
безопасност и здраве и др. това изрично се
посочва и обосновава в протокола по ал. 1.“
§ 6. В чл. 6, ал. 1 думите „обявяване на
покана за откриване на процедура по Закона
за обществените поръчки (ЗОП)“ се заменят
с „процедура по избор на изпълнител на принудителното премахване по реда на Закона за
обществените поръчки“.
§ 7. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. След сключване на договор с избрания
изпълнител началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице определя
датата и часа на принудителното изпълнение, за
което уведомява всички заинтересувани лица.“
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§ 8. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. На определената дата и в определения час органите на ДНСК съвместно с
изпълнителя и в присъствието на представители на общинската/районната администрация,
органите на Министерството на вътрешните
работи и при необходимост – на специализираните контролни органи и експлоатационните
предприятия – доставчици, захранващи строежа с електрическа и топлинна енергия, вода,
газ и др., съставят протокол за състоянието
на незаконния строеж преди започването на
принудителното изпълнение на заповедта за
премахване (приложение № 3).“
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „съответните специализирани контролни органи, при необходимост“
се заменят с „органите на Министерството на
вътрешните работи, а при необходимост – и
на съответните специализирани контролни
органи, експлоатационни предприятия – доставчици, захранващи строежа с електрическа
и топлинна енергия, вода, газ и др.“
2. В ал. 3 след думите „по ал. 1“ се добавя
„и 2“.
§ 10. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Премахването на незаконния строеж
се ръководи от представител на изпълнителя,
който е технически правоспособно лице, и се
извършва при необходимост след преустановено захранване с вода, електрическа и топлинна
енергия, газ и др., както и съгласно становище
на инженер-конструктор, конструктивен проект или план за безопасност и здраве, когато
такива са необходими.“
§ 11. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. След принудителното изпълнение
на заповедта за премахване на незаконния
строеж се съставя протокол (приложение № 4)
от представители на органите на ДНСК и изпълнителя в присъствието на представители
на общинската/районната администрация,
органите на Министерството на вътрешните
работи и при необходимост – на специализираните контролни органи и експлоатационните
предприятия. Екземпляр от протокола се
изпраща на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.“
§ 12. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Принудителното премахване се
извършва за сметка на извършителя и лицата
по чл. 225, ал. 6 ЗУТ, като отговорността им
е солидарна.
(2) За извършените разходи по премахването от представители на органите на ДНСК и
изпълнителя се съставя протокол (приложение
№ 5), въз основа на който и на влязлата в
сила заповед за премахване се издава заповед
за незабавно изпълнение по реда на чл. 418
от Гражданския процесуален кодекс.
(3) Когато извършителят на незаконния
строеж и лицата по чл. 225, ал. 6 ЗУТ са
неизвестни, разходите по премахването са за
сметка на държавния бюджет.“
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§ 13. В § 3, ал. 1 от допълнителните разпоредби думите „със заповедта по чл. 225, ал. 1
или 2 ЗУТ и се определя срок за доброволно
изпълнение“ се заличават.
§ 14. Параграф 4 от допълнителните разпоредби се отменя.
§ 15. Приложение № 4 към чл. 13 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 13
ПРОТОКОЛ
за установяване състоянието на ст роежа и
строителната площадка след приключване на
принудителното изпълнение
Днес, ............ 20 ......... г., работна група в състав:
1. ....................................................................... –
на длъжност „...............................“ при ДНСК
(РДНСК/РОНСК – ..................................................);
2. ...................................................................... –
на длъжност „...............................“ при ДНСК
(РДНСК/РОНСК – .................................................);
3. ....................................................................... –
на длъжност „...............................“ при ДНСК
(РДНСК/РОНСК – ..................................................),
4. ............................................... – в качеството
си на изпълнител на принудителното премахване
по Заповед № ………..../................ 20…. г.,
в присъствието на:
1. ..........................................................................
на длъжност „...............................“ при Община
(район) – ............................, гр. ..............................
2. .........................................................................
3. ..........................................................................
4. ......................................................................... ,
в ........................ ч. приключи премахването на
незаконен строеж: ................................................ ,
намиращ се в .........................................................
.................................................................................. ,
с административен адрес: ....................................
.................................................................................. ,
изграден от .............................................................
.................................................................................. ,
заповед № ......................./................... г. на началника на ДНСК/РДНСК/РОНСК – ..................... ,
е изпълнена.
Строежът е приведен в следното състояние:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Строителната площадка е в следното състояние: .........................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Присъствали:
1. ................. (....................)
2. ................. (....................)
3. ................. (....................)
4. ................. (....................)

Съставили:
1. ................. (....................)
2. ................. (....................)
3. ................. (....................)
4. ................. (...................)“.

Заключителна разпоредба
§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Николай Нанков
6698
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Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ,
бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2005 г.
и бр. 98 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „искане“ се добавя
„за назначаване на ДПК“.
2. В ал. 2, т. 2 след думите „чл. 154, ал. 5“
запетаята и думите „изречение първо“ се
заличават.
§ 2. В чл. 4, ал. 2, т. 2.4 думите „Агенцията по кадастър“ се заменят с „Агенцията по
геодезия, картография и кадастър“, а думите
„чл. 52, ал. 5“ се заменят с „чл. 54а, ал. 2“.
§ 3. В чл. 5, ал. 1, т. 3 думите „ДНСК,
както и на“ се заличават.
§ 4. В чл. 6, ал. 1 цифрата „7“ се заменя
с числото „14“.
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 169, ал. 1 – 3“ се
заменят с „чл. 169, ал. 1 и 3“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) При несъставяне на протокол обр. 16
в определения със заповедта срок назначаващият орган прекратява ДПК със заповед. По
общия ред се назначава нов състав на ДПК.“
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „чл. 169, ал. 1 – 3“ се
заменят с „чл. 169, ал. 1 и 3“.
2. В т. 4 думите „със съществените изиск вани я към строеж ите и с техническ ите
спецификации по чл. 169а, ал. 1 ЗУ Т“ се
заменят със „с изискванията по чл. 169а,
ал. 1 ЗУТ“.
3. Точка 9 се изменя така:
„9. когато не са съставени технически
паспорт и сертификат за проектни енергийни
характеристики;“.
§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „искане“ се добавя
„за назначаване на ДПК“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) При съставен протокол обр. 16 с предложение за отказ за приемането на строежа
началникът на ДНСК или упълномощено от
него лице може да назначи комисия в нов
състав при необоснованост на заключението
на действалата ДПК.“
§ 8. В чл. 23, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ“
се заменят с „чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ“.
2. В т. 2, буква „в“ думите „със съществените изисквания към строежите и с техническите спецификации по чл. 169а, ал. 1
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ЗУ Т“ се заменят със „с изискванията по
чл. 169а, ал. 1 ЗУТ“.
§ 9. В чл. 24 след думите „длъжностните
лица“ се добавя „и лицата“.
§ 10. В § 3 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. В т. 4 думите „чл. 169, ал. 1 – 3“ се
заменят с „чл. 169, ал. 1 и 3“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. съответствие на вложените строителни
продукти с изискванията по чл. 169а, ал. 1
ЗУТ;“.
Заключителна разпоредба
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Николай Нанков
6699

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството
(обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 37
от 2004 г., бр. 29 от 2006 г. и бр. 98 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „образци № 2 (2а),
3, 4, 5“ се поставя запетая и се добавя цифрата „6“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. за строежите от шеста категория по
чл. 147, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7 ЗУТ, когато се
разполагат по регулационните линии (границите на поземлените имоти) – раздел II
„Определяне на строителна линия и ниво
на строежа“ на образец № 2.“
§ 2. В чл. 3, ал. 2, т. 3 думите „по чл. 216,
ал. 5“ се заменят с „по чл. 216, ал. 6“.
§ 3. В чл. 5, ал. 7, т. 2 думата „техническо“
се заличава.
§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите „протоколи и“
се заличават.
§ 5. В чл. 7, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. В т. 4 абревиатурата „РДНСК“ се заменя
с „регионалните структури на ДНСК“.
2. В т. 14 думите „със съществените изисквания към строежите, и др., доказващи годността за употреба при спазване на съществените“ се заменят със „с изискванията по
чл. 169а, ал. 1 ЗУТ, и др., доказващи годността
за употреба при спазване на основните“.
3. В т. 15, буква „а“ думите „декларации
за съответствие“ се заменят с „декларации за
експлоатационни показатели/декларации за
характеристиките на строителния продукт“.
§ 6. В чл. 8, ал. 2, изречение второ след
думата „възложителя“ се поставя запетая и
се добавя „водещия проектант“.
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§ 7. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
„(2) Оригиналът на протокола за откриване на строителна площадка и за определяне
на строителна линия и ниво се съхранява
безсрочно от администрацията, издала разрешението за строеж, като екземпляр от него
се съхранява на строителната площадка за
проверка.“
§ 8. Параграф 5 от заключителните разпоредби се отменя.
§ 9. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 3,
т. 1 на ред „4. Част „Топлотехническа ефективност“ (бр. комплекти)“ думата „Топлотехническа“ се заменя с „Енергийна“.
§ 10. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 3,
т. 2 в т. 3 от забележките думите „по чл. 147,
ал. 1, т. 1, 3, 5, 7 и 8 ЗУТ“ се заменят с „по
чл. 147, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7 ЗУТ“, а след думите
„се разполагат по“ се добавя „регулационните
линии и/или“.
§ 11. В приложение № 4 към чл. 7, ал. 3,
т. 4 на ред „3. Консултант (Строителен надзор):“ след думата „лиценз“ се поставя наклонена черта и се добавя „удостоверение“.
§ 12. В приложение № 8 към чл. 7, ал. 3,
т. 8 навсякъде думите „със съществените
изисквания към строежите“ се заменят със
„с изискванията по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ“.
§ 13. В приложение № 9 към чл. 7, ал. 3,
т. 9 в буква „е“ думите „със съществените
изисквания към строежите“ се заменят със
„с изискванията по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ“.
§ 14. В приложение № 14 към чл. 7, ал. 3,
т. 14 думите „декларации за съответствие“ се
заменят с „декларации за експлоатационни
показатели/декларации за характеристиките
на строителния продукт“.
§ 15. В приложение № 15 към чл. 7, ал. 3,
т. 15 думите „декларации за съответствие“ се
заменят с „декларации за експлоатационни
показатели/декларации за характеристиките
на строителния продукт“.
§ 16. В приложение № 16 към чл. 7, ал. 3,
т. 16 се правят следните изменения:
1. Думите „декларации за съответствие“ се
заменят с „декларации за експлоатационни
показатели/декларации за характеристиките
на строителния продукт“.
2. Думите „Агенцията по кадастъра“ се
заменят с „Агенцията по геодезия, картография и кадастър“.
§ 17. Н а в с я к ъ д е в н а р ед б ат а д у м и т е
„чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ“ се заменят с „чл. 169,
ал. 1 и 3 ЗУТ“.
Заключителна разпоредба
§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Николай Нанков
6700

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии
в строителството (обн., ДВ, бр. 36 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 6 думите „на ДНСК, на съответните РДНСК и“ се заменят с „на съответните
органи на ДНСК и“.
§ 2. В чл. 8, ал. 6 думите „със съществените“ се заменят със с „основните“.
§ 3. В чл. 9, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. установява съответствието на строителните продукти, в т.ч. системи, комплекти, готови елементи, конструкции, изделия
и детайли, с изискванията за осигуряване
изпълнението на основните изисквания към
строежите по чл. 169, ал. 1 ЗУТ и с изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба
№ РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда
за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (ДВ, бр. 14 от
2015 г.), както и с одобрените инвестиционни
проекти, за което изисква представянето на
необходимите документи;“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. установява съответствието на вложените продукти с изискванията по чл. 169а,
ал. 1 ЗУТ, за което изисква представянето
на необходимите документи;“.
§ 4. Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 8, ал. 1
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ………........…...
РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ – гр. ......................
КОНСТАТИВЕН АКТ № .........................
Днес, .................................... г., работна група
в състав:
1. ................................................................... –
на длъжност ........................................................
при ........................................................................
.............................................................................. ,
2. ................................................................... –
на длъжност ........................................................
при ........................................................................
.............................................................................. ,
3. ................................................................... –
на длъжност ........................................................
...............................................................................
при Община (район) ...........................................
извърши проверка на строеж: ...........................
...............................................................................
.............................................................................. ,
н а м и р а щ с е в г р. (с.) ..............................,
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административен адрес .....................................
.............................................................................. ,
кв. ........................ , урегулиран поземлен имот
...............................................................................
...............................................................................
Имотът е собственост на: ............................
...............................................................................
(трите имена и документ за собственост)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Строежът е собственост на: .........................
(трите имена/търговско наименование; дом. адрес/адрес на управление; съдебно решение)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
.............................................................................. ,
документ за собственост или учредено право
на строеж .............................................................
...............................................................................
Проверката се извърши в присъствието на:
...............................................................................
...............................................................................
I. УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:
Строежът се изпълнява от:
Възложител: ...................................................
...............................................................................
(трите имена/търговско наименование; дом. адрес/
адрес на управление; съдебно решение; документ за
собственост)
...............................................................................
...............................................................................
Строител: ........................................................
(трите имена/търговско наименование; дом. адрес/
адрес на управление; съдебно решение)
...............................................................................
...............................................................................
Строителен надзор: .......................................
(трите имена/търговско наименование; дом. адрес/
адрес на управление; съдебно решение)
...............................................................................
...............................................................................
Технически ръководител: .............................
...............................................................................
(трите имена)
Координатор по безопасност и здраве: .......
...............................................................................
(трите имена)
II. ПРЕДСТАВЕНИ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА
И ДОКУМЕНТИ:
1. ОДОБРЕН ПРОЕКТ ................................. ,
в т. ч. СЪГЛАСУВАНИ И ОДОБРЕНИ ЧАСТИ
НА ПРОЕКТА .....................................................
...............................................................................
СЪГЛАСУВАНЕ С КОНТРОЛНИ ОРГАНИ:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
2. Утвърден план за безопасност и здраве, в
т. ч. планове за предотвратяване и ликвидиране
на пожари и аварии и за евакуация на работещите
и на намиращите се на строителната площадка
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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3. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ: ..................
...............................................................................
4. ПРОТОКОЛ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩ А ДК А И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО: ...........
...............................................................................
5. ЗАПОВЕДНА КНИГА: .............................
III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ А:
...............................................................................
(точно описание на строежа – изпълнени строително-монтажни работи и достигнати нива; описание
на настъпилата авария)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Окомерна скица на разположението на строежа в имота и авариралите части.

IV. ДРУГА НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
...............................................................................
...............................................................................
Предвид установената авария настоящият
констативен акт е основание за започване на
административно производство по реда на чл. 8,
ал. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството за спиране на
строителството.
Настоящият констативен акт се изготви в
три екземпляра в присъствието (отсъствието)
на посочения за извършител на строежа.
ПРИСЪСТВАЛИ НА
КОНСТАТИРАЛИ:
ПРОВЕРК АТА
1. ____________ (................)
1. ____________ (................) 2. ____________ (................)
2. ____________ (................)
3. ____________ (................)“.

§ 5. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 1
думите „със съществените изисквания към
строежите“ се заменят със „с изискванията
по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Николай Нанков
6701

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № РД-02-20-25 от 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение
за вписване в регистъра на консултантите
за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или у пра ж няване
на строителен надзор (ДВ, бр. 98 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При упражняване на дейностите по
а л. 2 консултант ът извършва проверка и
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контрол на доставените и влагани в строежа
строителни продукти, с които се осигурява
изпълнението на основните изисквания към
строежите в съответствие с изискванията на
наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за
техническите изисквания към продуктите.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „и влаганите строителни продукти“
се заличават.
§ 2. В чл. 2, ал. 3 думите „чл. 1, ал. 3“ се
заменят с „чл. 1, ал. 4“.
§ 3. В чл. 6, ал. 1, т. 4 след думите „умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода“ се добавя „както и за
престъпления, свързани с упражняване на
професията“ и се поставя запетая.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „началника на Дирекцията за национален строителен контрол
(ДНСК)“ се добавя „или оправомощено от
него длъжностно лице“.
2. В ал. 2 след ду мите „началника на
ДНСК“ се добавя „или оправомощено от
него длъжностно лице“.
§ 5. В чл. 8, ал. 2, т. 4, буква „д“ думите
„чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „б“ се заменят с
„чл. 43, ал. 1, т. 3, буква „в“.
§ 6. В чл. 9, ал. 5 след думите „Началникът
на ДНСК“ се добавя „или оправомощено от
него длъжностно лице“.
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след ду мите „началника на
ДНСК“ се добавя „или оправомощено от
него длъжностно лице“.
2. В ал. 2 думите „публичната покана“ се
заменят с „поканата“.
3. В ал. 3, т. 4 думите „публичната покана“
се заменят с „поканата“.
4. В ал. 6 след думите „Началникът на
ДНСК“ се добавя „или оправомощено от
него длъжностно лице“.
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След разглеж дане на пост ъпилите
заявления и проверка за наличие на установените нормативни изисквания началникът на
ДНСК или оправомощено от него длъжност-
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но лице издава удостоверение или отказва
издаване на удостоверение за упражняване
на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ.“
2. В ал. 2, изречение второ след думата
„продължените“ запетаята се заличава и се
добавя „и“, а думите „и спрените за срок
една година“ се заличават.
§ 9. В чл. 16, ал. 3 след думите „началникът
на ДНСК“ се добавя „или оправомощено от
него длъжностно лице“.
§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „две наказателни
постановления“ се заменят с „три наказателни постановления за срок две години“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 11. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Началникът на
ДНСК“ се добавя „или оправомощено от
него длъжностно лице“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 12. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните изменения
и допълнения:
1. В § 1, ал. 2, изречение второ след думите „Началникът на ДНСК“ се добавя „или
оправомощено от него длъжностно лице“, а
думата „удостоверение“ се заменя с „лиценз/
удостоверение“.
2. В § 2:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст след думите „началника на ДНСК“ се добавя „или оправомощено
от него длъжностно лице“;
бб) в т. 1 думите „две наказателни постановления“ се заменят с „три наказателни
постановления за срок две години“;
б) алинея 2 се отменя.
3. В § 3, изречение второ след думите
„Нача л н и к ът на ДНСК“ се доба вя „и л и
оправомощено от него длъжностно лице“,
а думите „условия и по ред“ се заменят с
думите „спазване на изискванията“.
Заключителна разпоредба
§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Николай Нанков
6702
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-146
от 29 юли 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища разрешавам на „ИАС Едюкейшън“ – ЕООД,
представлявано от Виктор Галинов Иванов, ЕИК
203884798, със седалище и адрес на управление:
София 1407, район „Лозенец“, бул. Н. Й. Вапцаров 47, да открие Частно средно общообразователно
училище по изкуства „Света Екатерина“ – София.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за начален етап на основната степен
на образование, учебен план за прогимназиална
степен и учебен план за гимназиална степен.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас, свидетелство за завършено
основно образование, удостоверение за завършено
средно образование и диплома за средно образование в профил „Изкуства – музика“.
3. Официалният адрес на Частно средно общообразователно училище по изкуства „Света
Екатерина“ – София, е: София, район „Лозенец“,
бул. Н. Й. Вапцаров 47.
4. Обучението се провежда на адрес: София,
район „Лозенец“, бул. Н. Й. Вапцаров 47.
5. Училището се управлява и представлява от
Петя Стоянова Минчева.
Министър:
М. Кунева
6522
ЗАПОВЕД № РД-14-147
от 29 юли 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 2 и 3 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна детска градина
„Свети Георги“ – София, изменям Заповед № РД14-21 от 1.03.1996 г. (ДВ, бр. 29 от 1996 г.), изм. и
доп. със Заповед № РД-14-242 от 18.12.2002 г. (ДВ,
бр. 3 от 2003 г.), Заповед № РД-14-47 от 4.05.2012 г.
(ДВ, бр. 39 от 2012 г.), Заповед № РД-14-25 от
27.03.2013 г. (ДВ, бр. 34 от 2013 г.), Заповед № РД14-108 от 22.11.2013 г. (ДВ, бр. 105 от 2013 г.),
Заповед № РД-14-33 от 12.05.2014 г. (ДВ, бр. 45
от 2014 г.), Заповед № РД-14-94 от 21.11.2014 г.
(ДВ, бр. 101 от 2014 г.) и Заповед № РД-14-6 от
13.01.2015 г. (ДВ, бр. 7 от 2015 г.), както следва:
В изречението думите „София, кв. Горна
баня, ул. 753 № 1“ да се заменят със „София 1164,
ж.к. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 47“ и думите

„Възпитанието и обучението на учениците да се
провеждат в сграда на адрес: София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Глухарче 1, поземлен имот
II-1167, кв. 36.“ да се заменят с „Възпитанието и
обучението на учениците да се провеждат в сграда
на адрес: София 1164, ж.к. Лозенец, бул. Никола
Вапцаров 47, УПИ III, кв. 1, м. Борисова градина – Погреби I част.“
Министър:
М. Кунева

6523

ЗАПОВЕД № РД-14-148
от 29 юли 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на община Пазарджик, Решение № 57
по протокол № 4 от 31.03.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Пазарджик,
и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на
министъра на образованието и науката поради
необходимостта от създаване на условия за организираното спортуване на децата и учениците от
града и областта с възможности за постигане на
високо спортно майсторство считано от 1.09.2017 г.
откривам Спортно училище – гр. Пазарджик,
община Пазарджик, област Пазарджик, с адрес:
бул. Христо Ботев 38.
Финансирането се осъществява от бюджета на
Община Пазарджик. Заповедта може да се обжалва
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева

6524

ОБЩИНА ДРЯНОВО
РЕШЕНИЕ № 147
от 31 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с протокол № 3
от 18.05.2016 г. на ОЕСУТ при Община Дряново
Общинският съвет – гр. Дряново, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП за трасе на
водопровод, преминаващо през поземлени имоти
(ПОС) – ПИ 23947.45.126, ПИ 23947.46.126, ПИ
23947.47.26, ПИ 23947.47.212, ПИ 23947.47.213 в м.
Манга по КК на гр. Дряново с обща дължина
на трасето 1354,46 м и сервитутна ивица не поголяма от диаметъра на водопровода, увеличен
с 0,6 м, необходимо за захранване на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ 23947.47.90 в
м. Манга по КК на гр. Дряново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Дряново пред Административния съд – Габрово.

6541

Председател:
Т. Георгиев
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РЕШЕНИЕ № 148
от 31 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с протокол № 5
от 11.07.2016 г. на ОЕСУТ при Община Дряново
Общинският съвет – гр. Дряново, реши:
Одобрява проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за
УПИ ІІ и УПИ ІV от кв. 43 по РП на с. Славейково, с който се променя дворищната регулация
за УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ ІV от кв. 43, УПИ I,
УПИ II и УПИ III от кв. 48 и уличната регулация
за улица от о.т. 107 – о.т. 108, между кв. 43 и кв. 48,
за улица от о.т. 108 – о.т. 104, между кв. 48 и кв. 44,
и за улица от о.т. 108 – о.т. 94, между кв. 43 и кв.
44, и образуване на нови улици с нови осови точки:
о.т. 107 – о.т. 107а – о.т. 108а – о.т. 108б – о.т. 108в
и о.т. 107 – о.т. 107а – о.т. 108а – о.т. 108б – о.т. 94.
УПИ ІІ от кв. 43 се разделя на два нови УПИ ІХ
и УПИ Х, като същите се отреждат за ПИ
66977.501.9524 и ПИ 66977.501.9525 по КК на
с. Славейково. За новообразуваните УПИ IX,
УПИ X и УПИ IV от кв. 43 по РП на селото се
запазва устройствена зона – жилищна – Ж(м), с
пределнодопустими стойности за малка височина,
плътност и интензивност на застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Дряново пред Административния съд – Габрово.
Председател:
Т. Георгиев
6542

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 211
от 2 август 2016 г.
На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Крумовград, реши:
Одобрява проекта за изменение на ПУП на
кв. 100,101 и 102 по ПУП на Крумовград с ВиК
и електросхемите към него, като се образуват:
нови регулационни квартали – 110 и 111, с
нови отреждания и зони на застрояване;
нова улица с о.т. 527 – 528 – 529 – 530 – 424 за
обслужване на новообразуваните имоти.
Новообразуваните УПИ са, както следва:
квартал 110:
УПИ I-1412, площ 35 кв. м, с отреждане „За
трафопост“;
УПИ II-1413, площ 3517 кв. м, устройствена
зона „Оо“;
УПИ III-1414, площ 7390 кв. м, устройствена
зона „Оо“;
УПИ IV-1415, площ 3236 кв. м, устройствена
зона „Оо“;
УПИ V-1416, площ 35 кв. м, с отреждане
„За трафопост“;
квартал 111:
УПИ I-1417, площ 2765 кв. м, устройствена
зона „Пп“;
УПИ II-1418, площ 3643 кв. м, стройствена
зона „Пп“;
УПИ III-1419, площ 27 022 кв. м, устройствена
зона „Пп“;
УПИ IV-1420, площ 3473 кв. м, устройствена
зона „Жм“;
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УПИ V-1421, площ 5450 кв. м, устройствена
зона „Оо“.
В УПИ III-1419 се предвижда застрояване – до
10 м височина, плътност на застрояване – 80 %,
озеленяване – 20 %, Кинт. – 2,0, начин на застрояване – свободно. Параметрите, отразени в
проекта, са съобразени с новите имотни граници
при спазване на действащите норми.
Председател:
М. Байрамали
6534

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 150-14
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нови
пазар, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за техническа инфраструктура – водопроводно отклонение до ПИ 52009.21.681 в землището
на гр. Нови пазар, община Нови пазар, собственост
на Йордан Стефков Йорданов.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
органа, издал акта, пред А дминистративния
съд – Шумен.
Председател:
А. Куцаров
6525
РЕШЕНИЕ № 151-14
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нови
пазар, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за техническа инфраструктура – външно
ел. захранване до ПИ 52009.1.217 в землището на
гр. Нови пазар, община Нови пазар, собственост
на Николай Любенов Динков.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
органа, издал акта, пред А дминистративния
съд – Шумен.
Председател:
А. Куцаров
6526

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 260
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
гр. Раднево, одобрява ПУП парцеларен план на
„Ел. провод 20 kV № 2 от Подстанция „Гледачево“
в посока на претоварач BRs 112 – нов“ в землищата на с. Гледачево, с. Трояново и с. Овчарци,
община Раднево, област Стара Загора.
Председател:
Р. Йовчев
6490
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ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 304
от 19 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ, протокол № 14 от 22.06.2016 г. на
ОЕСУТ и искане № УТ-17-10 от 23.03.2016 г. от
Богомил Димитров Коджабашев Общинският
съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа инфраструкт у ра извън у рбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване и захранващ
водопровод ∅ 25 мм за ПИ № 187023 в местност
Стопански двор, землище на с. Червена вода,
през ПИ № 187026 с НТП „Стопански дворове“
и № 187085 с НТП „Местни пътища“.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.
Председател:
Хр. Белоев
6544

ОБЩИНА САДОВО
РЕШЕНИE № 125
от 4 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № ІІІ, взето с протокол № 8 от 13.05.2016 г. на ОЕСУТ при Община
Садово, Общинският съвет – гр. Садово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на надземен линеен
обект на техническата инфраструктура – трасе
за нова пътна връзка, осигуряваща транспортен
достъп до обекта по ПИ 000280 – полски път, и
ПИ 097029, нанесено на проекта с точки 1, 2, 3,
4 и определено с координати на чупките.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават чрез Общинския съвет – гр. Садово, до Административния съд –
Пловдив, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Ат. Телчаров
6535

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 402
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения ПУП – ПП (парцеларен план) за определяне на трасе на водопровод
и електропровод за захранване на ПИ № 022108
(УПИ І-108 – За винопроизводство и хотелска дейност) в м. Гермето в землището на с. Злокучене.
Проектът на трасето на водопровода започва
от съществуващ водопровод ∅ 80 в регулацията
на с. Злокучене, пресича улица с осови точки
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44-45-46, след което излиза от границите на
населеното място и се насочва на изток в северния сервитут на ПИ № 000038 (междуселищна
пътна транспортна мрежа) до достигане на имот
№ 022108, който ще бъде захранен. Общата дължина на трасето е 50 м, от които 41 м са извън
регулация и 9 м в регулация.
Проектът на трасето на електропровода започва от стълб № 1 изв. А ТП/БКТП № 1 – център
Злокучене КЛ/ВЛ Победа пс/ст Белово, пресича
улица с осови точки 42-43-44, чупи на югоизток,
като преминава по тротоара на улицата, след
което излиза от границите на населеното място
и се насочва на изток в северния сервитут на
ПИ № 000038, успоредно на имотните граници
до достигане на ПИ № 022108, който ще бъде
захранен. Общата дължина на електропровода
е 156 м, от които 41 м са извън регулацията, а
115 м са в регулацията на с. Злокучене.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
Л. Влайков
6569

ОБЩИНА СМЯДОВО
РЕШЕНИЕ № 105
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2
и чл. 208 ЗУТ, § 70 от преходните и заключителните разпоредби към ЗИДЗУТ Общинският
съвет – гр. Смядово, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация, одобрен
със заповеди № 373 от 3.04.1967 г., № 866 от
15.11.2005 г. и № 864 от 14.11.2005 г., в обхват:
урегулирани поземлени имоти ІХ-373, Х – детска градина, V-371, VІІІ-374 в кв. 33 и ІІІ-372 в
кв. 34, с. Янково, община гр. Смядово, област
Шумен, като вътрешните регулационни линии
се поставят в съответствие със съществуващите
граници на поземлен имот 373, част от улица се
заличава и се новообразува УПИ ХІ с отреждане
„За техническа инфраструктура“. Проектира се
нова осова точка 134а.
Площ на УПИ ІХ-373 от кв. 33 – 1113 кв. м.
Площ на новообразуван УПИ ХІ „За техническа инфраструктура“ – 380 кв. м.
Изменението се одобрява по зелените и кафявите линии, щрихи и надписи на приложения
проект за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация, изготвен от инж. Мирославов – геодезист с ППП рег. № 39025.
Решението на основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
може да бъде обжалвано по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез общината пред Административния
съд – Шумен.
Председател:
Б. Борисов
6491
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ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 9
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване
на ПИ № 73626.323.37 и ПИ № 73626.323.31“, с
който се засягат поземлени имоти № 73626.323.63,
№ 73626.31.25, № 73626.31.33 в землището на
гр. Търговище.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване чрез Общинския съвет –
гр. Търговище, пред Административния съд –
Търговище.
Председател:
Х. Алиева
6492
806. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския
градски съд за 2016 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Александров Самохин, специалност: военен авиоинженер по РЕО на летателните
апарати, радио- и телевизионна техника, достъп
до класифицирана информация.
Александър Димитров Джорев, специалност:
химия.
Ангел Янков Биков, специалност: технология
на влакната и кожите, експерт по графическо и
техническо изследване на документи.
Антон Борисов Бояджиев, специалност: българска филология, удостов. № 995/24.09.2008 г. от
Софийския адвокатски съвет – адвокат, достъп
до класифицирана информация.
Богдан Георгиев Чупетловски, специалност:
химия.
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борисла в К и ри лов Герг ов, спец иа л нос т:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, достъп до класифицирана
информация.
Валери Димитров Костадинов, специалност:
право, квалификация: криминалистика, достъп
до класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: социална педагогика, достъп до класифицирана
информация.
Весела Борисова Маринова, специалност:
биология.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги Борисов Добрев, специалност: технология на продуктите за общ. хранене, криминалистически изследвания на почерк, технич. на
док., трасология и балистика.
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Георги Дими т ров Средков, специа лност:
автоматизация на производството, достъп до
класифицирана информация.
Георги Илиев Добрински, специалност: противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ, специалност:
полиграфия, дактилоскопни, трасологически и
технически документни експертизи.
Георги Тодоров Къндев – 07 РУ.
Георги Христов Тодоров, специалност: технология на неорганичните вещества, криминалистически изследвания – почеркови и технически
изследвания на документи, трасологически и
балистически експертизи.
Георги Черников Георгиев, специа лност:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист, достъп
до класифицирана информация.
Димитър Кръстев Велчев, специалност: право,
графолог, достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Димчо Тодоров Димов, специалност: химия.
Добрин Младенов Несторов, специалност:
българска филологи я, експерт-криминалист,
доктор по наказателен процес, достъп до класифицирана информация.
Добромир Иванов Кацарски, специалност:
френска филология, достъп до класифицирана
информация, НАТО секюрити сертификат.
Емил Димитров Митев, специалност: противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред; съдебни приложения в борбата
с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи, достъп до
класифицирана информация.
Живко Атанасов Палазов, специалност: право,
организация на производството и управление в
промишлеността, експерт-криминалист, експерт
по почеркови, балистически, трасологически
експертизи, дактилоскопия, химически и физико-химически експертизи.
Иван Василев Драганов – 01 РУ, специалност:
математика и информатика, достъп до класифицирана информация.
Иван Димитров Завков, специалност: химия.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Петков Петров, специалност: химия.
Иван Ташков Лазаров, специалност: право,
достъп до класифицирана информация.
Иво Крумов Костадинов, специалност: биология.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Илия Иванов Илиев, специалност: физика; съдебен експерт – съдебно-фотографски методи за
техническо изследване на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев, специалност: художествена и приложна фотография, достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
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Любомир Костадинов Галов, специалност:
хидрогеология и инженерна геология, достъп
до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Д-р Людмил Руменов Георгиев, специалност:
управление на обществения ред и осигуряване на
безопасно движение по пътищата, видеотехнически експертизи.
Марин Георгиев Маринов, специалност: технология на силикатите, достъп до класифицирана
информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност: физика,
експерт-криминалист в областта на документните
изследвания, балистическите и трасологическите
експертизи.
Мануела Огнянова Тошева, специалност: физическо възпитание, криминалистика, оценител
на земеделски земи.
Минчо Ангелов Ангелов, специалност: химия.
Мирослав Тодоров Великов.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Пламен Иванов Милев, специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на проф. квалификация, документен контрол,
достъп до класифицирана информация.
Д-р Сава Стоянов Стоянов, специалност:
химия.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: експерт-криминалист.
Светла Владимирова Чакърова, специалност:
к римина лист ика, дост ъп до к ласифици рана
информация.
Светлана Георгиева Халачева, специалност:
криминалистическо изследване на док у менти – графическо и техническо изследване на
документи, турска филология.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Д-р Стефан Георгиев Бенчев, специалност:
право, криминалистическо изследване на документи.
Стефан Михайлов Иванов, криминалистични
експертизи.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Костадинов Велев, специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика,
икономика на транспортна фирма, експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания, достъп
до класифицирана информация.
Цветан Недялков Динев, специалност: технология на каучука и пластмасите, идентификационни признаци на почерка.
Цветанка Кирилова Тортопова, специалност:
металургия на черните метали, достъп до класифицирана информация.
Юрий Сотиров Милев, специалност: българска
филология, право, експерт-криминалист.
Янко Петков Узунов, специалност: биология.
1.2.Трасологични експертизи
Александър Александров Самохин, специалност: военен авиоинженер по РЕО на летателните
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апарати, радио- и телевизионна техника, достъп
до класифицирана информация.
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борисла в К и ри лов Герг ов, спец иа л нос т:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, достъп до класифицирана
информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: социална педагогика, достъп до класифицирана
информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги Илиев Добрински, специалност: противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ, специалност:
полиграфия, дактилоскопни, трасологически и
технически документни експертизи.
Георги Тодоров Къндев – 07 РУ.
Георги Христов Тодоров, специалност: технология на неорганичните вещества, криминалитически изследвания – почеркови и технически
изследвания на документи, трасологически и
балистически експертизи.
Георги Черников Георгиев, специа лност:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист, достъп
до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Живко Атанасов Палазов, специалност: право,
организация на производството и управление в
промишлеността, експерт-криминалист, експерт
по почеркови, балистически, трасологически
експертизи, дактилоскопия, химически и физико-химически експертизи.
Иван Василев Драганов – 01 РУ, специалност:
математика и информатика, достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров, специалност: право,
достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Илия Иванов Илиев, специалност: физика,
графически изследвания, техническо изследване
на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев, специалност: художествена и приложна фотография, достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност:
хидрогеология и инженерна геология, достъп
до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Д-р Людмил Руменов Георгиев, специалност:
управление на обществения ред и осигуряване на
безопасно движение по пътищата, видеотехнически експертизи.
Марин Георгиев Маринов, специалност: технология на силикатите, достъп до класифицирана
информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
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Манол Божилов Златев, специалност: физика,
експерт-криминалист в областта на документните
изследвания, балистическите и трасологическите
експертизи.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков, специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
инженер – технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа
подготовка, динамика, балистика и управление
на полета на летателните апарати, достъп до
класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Пламен Иванов Милев, специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на проф. квалификация, документен контрол,
достъп до класифицирана информация.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов, специалност: младши
експерт-криминалист, достъп до класифицирана
информация.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Александров Самохин, военен
авиоинженер по РЕО на летателните апарати,
радио- и телевизионна техника, достъп до класифицирана информация.
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борисла в К и ри лов Герг ов, спец иа л нос т:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, достъп до класифицирана
информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: социална педагогика, достъп до класифицирана
информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги Илиев Добрински, специалност: противодействие на престъпността и опазване на
обществени я ред, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ, специалност:
полиграфия, дактилоскопни, трасологически и
технически документни експертизи.
Георги Христов Тодоров, специалност: технология на неорганичните вещества, криминалистически изследвания – почеркови и технически
изследвания на документи, трасологически и
балистически експертизи.
Георги Тодоров Къндев – 07 РУ.
Георг и Черников Георг иев, специа лност:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист, достъп
до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Живко Атанасов Палазов, специалност: право,
организация на производството и управление в
промишлеността, експерт-криминалист, експерт
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по почеркови, балистически, трасологически
експертизи, дактилоскопия, химически и физико-химически експертизи.
Иван Василев Драганов – 01 РУ, специалност:
математика и информатика, достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров, специалност: право,
достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Йордан Димитров Анев, специалност: художествена и приложна фотография, достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност:
хидрогеология и инженерна геология, достъп
до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност: физика,
експерт-криминалист в областта на документните
изследвания, балистически и трасологически
експертизи.
Марин Георгиев Маринов, специалност: технология на силикатите, достъп до класифицирана
информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков, специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
инженер – технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа
подготовка, динамика, балистика и управл. на
полета на летателните апарати, достъп до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов, специалност: младши
експерт-криминалист, достъп до класифицирана
информация.
Стоян Костадинов Велев, специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика,
икономика на транспортна фирма, експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания, достъп
до класифицирана информация.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Веселин Йосифов Петков, дактилоскопия.
Георги Иванов Кючеков, дактилоскопия.
Георги Кирилов Станулов, дактилоскопия.
Георги Христов Тодоров, специалност: технология на неорганичните вещества, криминалистически изследвания – почеркови и технически
изследвания на документи, трасологически и
балистически експертизи.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист, достъп
до класифицирана информация.

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

Емил Димитров Митев, специалност: противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, съдебни приложения в борбата
с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи, достъп до
класифицирана информация.
Емил Кирилов Червеняков, дактилоскопия.
Емилия Станева Игнатова, дактилоскопия.
Ст.н.с. Иван Стоянов Сивриев, специалност:
електроинженер, криминалистически анализ на
звукозапис (електролингвистичен анализ на звукозаписи), достъп до класифицирана информация.
Йордан Димитров Анев, специалност: художествена и приложна фотография, достъп до
класифицирана информация.
Йордан Доков Доков, дактилоскопия.
Латин Живков Иванов, дактилоскопия.
Николай Йорданов Ганчев, дактилоскопия.
Светослав Василев Георгиев, дактилоскопия.
Станимир Иванов Мирински, дактилоскопия.
Стоян Ганчев Анов, специалност: младши
експерт-криминалист, достъп до класифицирана
информация.
Стоян Костадинов Велев, специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика,
икономика на транспортна фирма, експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания, достъп
до класифицирана информация.
Чавдар Димитров Бантутов, дактилоскопия.
1.5 Биометрични криминалистични експертизи
Добрин Младенов Несторов, специалност:
българска филологи я, експерт-кримина лист,
доктор по наказателен процес, достъп до класифицирана информация.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1 Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност: съдебна медицина, достъп до класифицирана инф.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Георги Димитров Димитров, специалност:
медицина, хирургия, съдебна медицина, достъп до
класифицирана информация – строго секретно.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
съдебна медицина.
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Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Любомир Любенов Семов, специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност:
съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност: медицина, клинична хематология, вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, служеб ен а д р е с – У М БА Л „Цари ца Йоа н на –
ИСУЛ“ – ЕАД, специалност: патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов, специалност: медицина – хирургични болести, ортопедия
и травматология.
Д-р Георги Димитров Димитров, специалност:
медицина, хирургия, съдебна медицина, достъп до
класифицирана информация – строго секретно.
Д-р Георги Тончев Георгиев, специалност:
медицина, вътрешни болести, клинична хематология, практическа диабетология.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност:
физикална терапия и рехабилитация, трудова
медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Илка Ненчева Миревска, специалност:
медицина, очни болести.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, специалност:
медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Любомир Любенов Семов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева, специалност: медицина, клинична токсикология, достъп до класифицирана информация.
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Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност:
медицина, ортопедия и травматология, хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова,
специалност: медицина, социална хигиена и
организация на здравеопазването, хигиена на
труда, професионални заболявания.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специалност: неврохирургия.
Д-р Петър Станишев Петров, специалност:
неврохирургия.
Д-р Стайко Иванов Сарафов, специалност:
нервни болести.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност:
медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев, специалност:
медицина, неврохирургия.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност:
хирургия.
2.3 Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност:
съдебна медицина.
Борис Петров Шахов, специалност: молекулярна биология, микробиология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: патологоанатомия.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност: съдебна медицина, достъп до класифицирана инф.
Вяра Василева Гусева-Димитрова, специалност: биология.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Екатерина Василева Ангелова, специалност: биология.
Д-р Иван Луканов Колев, специалност: биология, химия.
Д-р Любомир Любенов Семов, специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология.
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К.м.н. Милан Борисов Димитров, специалност: биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност:
биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност:
съдебна медицина.
2.4 Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност:
съдебна медицина.
Борис Петров Шахов, специалност: молекулярна биология, микробиология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност: съдебна медицина, достъп до класифицирана инф.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: патологоанатомия.
Вяра Василева Гусева-Димитрова, специалност: биология.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология.
К.м.н. Милан Борисов Димитров, специалност: биохимия и микробиология.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност:
вът решни болести, к линична токсикологи я,
клинична имунология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: съдебна медицина.
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност:
биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров, специалност:
съдебна медицина.
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Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност:
съдебна медицина.
2.5 Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност: медицина, клинична хематология, вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова, специалност:
клинична токсикология, професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност: съдебна медицина, достъп до класифицирана инф.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов, специалност: медицина – хирургични болести, ортопедия
и травматология.
Д-р Георги Димитров Димитров, специалност:
медицина, хирургия, съдебна медицина, достъп
до класифицирана информация.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Георги Тончев Георгиев, специалност:
медицина, вътрешни болести, клинична хематология, практическа диабетология.
Д-р Дарина Атанасова Бучукова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Гл. асистент д-р Диана Бориславова Апостолова, специалност: професионални заболявания,
хигиена на труда.
Д-р Диана Цокова Богданова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Димчо Василев Димов, специалност:
вътрешни болести.
Д-р Евдокия Найденова Гигова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиоревматология, ехокардиография – фундаментално ниво,
трансторакална ехокардиография.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност:
физикална терапия и рехабилитация, трудова
медицина.
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Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
К.м.н. д-р Красимира Николова Динкова,
специа лност: медицина, вът решни болест и,
пневмолог и я и фт изиат ри я, п рофесиона лни
заболявания.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева, специалност: медицина, клинична токсикология, достъп до класифицирана иноформация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност:
медицина, ортопедия и травматология, хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, служебен адрес – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – ЕАД,
специалност: съдебна медицина.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност:
вът решни болести, к линична токсикологи я,
клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев, специалност:
клинична токсикология, достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова,
специалност: медицина, социална хигиена и
организация на здравеопазването, хигиена на
труда, професионални заболявания.
Д-р Омуртаг Денисов Чутафов, специалност:
медицина, вътрешни болести, онкология, здравен
мениджмънт.
Пейчо Илийчев Кожу харов, специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специалност: неврохирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Стайко Иванов Сарафов, специалност:
нервни болести.
Д-р Станимира Семкова Желязова, специалност: детски болести.
Ст.н.с. ІI ст. д-р Стоян Георгиев Миланов,
специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, спешна медицина, обществено
здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност:
медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев, специалност:
медицина, неврохирургия.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност:
хирургия.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност: медицина, клинична хематология, вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Аницвете Ванкова Ничева, специалност:
детски болести.
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Д-р Анна Йорданова Попова, специалност:
медицина, вътрешни болести.
Д-р Бойка Маринова Станева, специалност:
нервни болести.
Д-р Боньо Тодоров Бонев, специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Василева, специалност:
вътрешни болести.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова, специалност:
клинична токсикология, професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Весела Стефанова Тренева, специалност:
медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: патологоанатомия.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, специалност: медицина, пневмология и фтизиатрия,
професионални заболявания.
Д-р Веска Михайлова Маркова, специалност:
нервни болести.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов, специалност: медицина – хирургични болести, ортопедия
и травматология.
Д-р Георги Тончев Георгиев, специалност:
медицина, вътрешни болести, клинична хематология, практическа диабетология.
Д-р Гергина Нейчева Ончева, специалност:
нервни болести, професионални заболявания,
професионална квалификация: клинична електромиография.
Д-р Даниела Георгиева Меджидиева, специалност: уши, нос, гърло, специалност: професионални заболявания.
Д-р Дарина Атанасова Бучукова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Гл. асистент д-р Диана Бориславова Апостолова, специалност: професионални заболявания,
хигиена на труда.
Д-р Диана Георгиева Цеклеева, специалност:
медицина, вътрешни болести.
Д-р Диана Цокова Богданова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Дико Рафаел Меламед, специалност:
кардиология, вътрешни болести.
Д-р Димитър Йорданов Николов, специалност:
медицина, неврохирургия.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Людмилов Каменов, специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Димчо Василев Димов, специалност:
вътрешни болести.
Д-р Донка Димитрова Митева, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност:
физикална терапия и рехабилитация, трудова
медицина.
Д-р Емил Христов Карамаринов, специалност:
ортопедия и травматология.
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Д-р Евгени Владимиров Григоров, специалност: хирургия, сърдечно-съдова хирургия – специализация.
Д-р Евгения Нинова Василева, специалност:
медицина, вътрешни болести, ендокринология
и болести на обмяната.
Д-р Евдокия Найденова Гигова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиоревматология, ехокардиография – фундаментално ниво,
трансторакална ехокардиография.
Д-р Желязка Георгиева Кавгазова-Дончева,
специалност: медицина, хигиена на труда, охрана на труда.
Д-р Зарко Иринков Йовчев, специалност:
медицина, неврохирургия.
Д-р Иван Димитров Вълков, специалност:
стоматолог и я, ор топеди чна стоматолог и я с
ортодонтия.
Д-р Иван Маринов Георгиев, специалност:
медицина, клинична токсикология.
Д-р Ивон Димитрова Петкова-Ковачева, специалност: детски болести.
Д-р Илка Ненчева Миревска, специалност:
медицина, очни болести.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Искра Славчева Кънева, специалност:
медицина, образна диагностика.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, специалност:
медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Кирил Кирилов Петров, специалност:
медицина, хирургия, лапароскопска холецистектомия.
К.м.н. д-р Красимира Николова Динкова,
специа лност: медицина, вът решни болест и,
пневмолог и я и фт изиат ри я, п рофесиона лни
заболявания.
Гл. асист. д-р Лалка Стефанова Рангелова,
специалност: медицина, хранене и диететика,
хигиена.
Д-р Лиляна Цанева Дукова, специалност:
медицина, хигиена на труда, охрана на труда.
Д-р Любомир Костадинов Кайтазки, специалност: нервни болести, електроенцефалография
и клинична електрофизиология, достъп до класифицирана информация.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева, специалност: медицина, клинична токсикология, достъп до класифицирана иноформация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност:
медицина, ортопедия и травматология, хирургия.
Д-р Маргарита Стоянова Таушанова, специалност: медицина, вътрешни болести, онкология,
тройно негативен карцином на млечната жлеза – биологични характеристики, диагностика и
възможности за лечение.
Д-р Мариана Георгиева Близнашка, специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Марийо Бориславов Антонов, специалност: ушно-носно-гърлени болести, професионални заболявания.
Доц. д-р Мария Иванова Демирева, специалност: клинична алергология, пневмология и
фтизиатрия, професионални заболявания.
Д-р Мария Петрова Ненчева-Кирилова, специалност: медицина, гастроентерология, вътрешни
болести.
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Д-р Марчо Христов Марков, специалност:
ортопедия и травматология.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност:
вът решни болести, к линична токсикологи я,
клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев, специалност:
клинична токсикология, достъп до класифицирана информация.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова,
специалност: медицина, социална хигиена и
организация на здравеопазването, хигиена на
труда, професионални заболявания.
Д-р Николай Иванов Стойчев, специалност:
вътрешни болести, кардиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специалност: неврохирургия.
Д-р Петър Захариев Грънчаров, специалност:
офталмология.
Д-р Петър Младенов Илиев, специалност:
нервни болести, неврохирургия.
Д-р Радослав Радев Радев, специалност: медицина, фармакология, фитотерапия.
Д-р Райна Михайлова Димитрова, специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Румен Борисов Милошев, специалност:
ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести.
Д-р Румен Вълчев Христов, специалност: медицина, вътрешни болести, нефрология, пункционна бъбречна биопсия, абдоминална доплерова
ехография, конвенционална ехография, достъп
до класифицирана информация.
Д-р Светла Божкова Гацова, специалност:
медицинска физкултура, рехабилитация, ирисова
диагностика, аурикулотерапия и природолечение,
китайски традиционни методи – акупунктура
и моксибустия, китайска гимнастика и масаж
за деца и възрастни, физическо възпитание и
кинезитерапия, здравен мениджмънт.
Д-р Стайко Иванов Сарафов, специалност:
нервни болести.
Д-р Станимира Семкова Желязова, специалност: детски болести.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност:
медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност:
хирургия.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1 Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност: психиатрия.
Доц. д-р. Борис Иванов Щърбанов, специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Валентина Василева Маринова, специалност: психиатрия.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност:
психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност:
психиатрия.
Доц. д-р. Владимир Тодоров Велинов, специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
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Галина Йорданова Аспарухова, специалност:
клинична психология, експерт по психологически проблеми, експерт-оценител на материални
активи.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност:
психиатрия.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност: психиатрия.
Д-р Евелина Ценова Енчева, специалност:
психиатрия.
Д-р Елена Михайлова Иванова, специалност:
медицина, психиатрия, детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност:
психиатрия.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специалност: психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева,
специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност:
психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност:
психиатрия.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова, специалност: психиатрия.
Д-р Красимира Георгиева Марчева, специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Люба Савова Казакова, специалност:
психиатрия.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност:
психиатрия.
Д-р Мария Владимирова Николова, специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност:
психиатрия.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева, специалност: психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова, специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност:
психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност:
психиатрия.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност:
психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност: психиатрия.
Д-р Теменужка Кънчева Йорданова, специалност: психиатрия, достъп до класифицирана
информация.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност:
психиатрия.
Д-р Христо Александров Теодосиев, специалност: психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност:
психиатрия.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
3.2 Съдебно-психологична експертиза
А не та Пе т рова Ата насова, спец иа л нос т:
психологи я – специа лизаци я по к линична и
консултативна психология, допълнителна специализация по психология на развитието, образованието и културата, доктор по „Научна
психология“ – „Идентификация на специфични
нарушения на способността за учене в начална
училищна възраст“.
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Боянка Петрова Корнажева, специалност:
психология.
Д-р Валентина Василева Маринова, специалност: психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска, специалност:
психология, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Васил Илиев Димитров, специалност: социална и политическа психология.
Васка Димитрова Узунова, специалност: психология, клинична и консултативна психология,
достъп до класифицирана информация.
Веселина Георгиева Величкова, специалност:
психология, специализация: клинична и консултативна психология, социална психология,
професионална квалификация: психолог, учител
по психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов, специалност: психология, специализация: трудова и организационна психология, клинична и консултативна
психология.
Галина Бориславова Иванова, специалност:
психология, туризъм.
Галина Великова Кубратова, специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност:
клинична психология, експерт по психологически проблеми, експерт- оценител на материални
активи.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност: психология, достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова,
специалност: психология.
Димитринка Стоянова Андреева, специалност:
психология, личностова патология и опасно поведение, терапевтична ситуация.
Драгомир Иванов Падежки, специалност:
психология – клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата, психодрама – терапевт.
Елена Константинова Кърпачева, специалност: психология.
Елеонора Костадинова Василиева, специалност: психология – социална психология, съдебна
психология, съдебно-психологична експертиза,
съдебно-психиатрична експертиза.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност:
психология, социална психология, к линична
психология.
Ивана Генова Иванова, специалност: психология.
Илина Николова Маркова-Горки, специалност:
психология, психосоциална подкрепа при критични събития, психодрама, подходи за работа
с деца с тревожност, с агресивно поведение,
психолог в SOS селища.
Инна Георгиева Бранева, специалност: психология, психодрама – терапевт.
Искра Нонева Митева, специалност: психология, трудова и организационна психология:
клинична и консултативна психология.
Д-р Кирил Кирилов Петров, специалност:
медицина, хирургия, лапароскопска холецистектомия.
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Д-р Лиляна Цонкова Дукова, специалност:
психология.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност: педагогика – специалист по педагогика и преподавател
в средните училища, психология.
Люси Методиева Костадинова, специалност:
психология.
Миглена Коцева Димитрова, специалност:
клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова, специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова, специалност: психолог, медицинска психология и педагогическа
рехабилитация, достъп до класифицирана инф.
Роксана Величкова Бънъцяну, специалност:
психология – клинична и консултативна психология, социална психология, ориентирана към
решения психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Росица Иванова Маркова, специалност: психология.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност:
психиатрия.
Светла Кирилова Николова, специалност:
психология, социална психология, когнитивноповеденческа психотерапи я, психо-социални
интервенции при зависими пациенти.
Светлана Иванова Димитрова, специалност:
психология, разрешение за достъп до класифицирана информация.
Снежанка Дончева Божилова, специалност:
начална училищна педагогика, психология – юридическа психология, социална педагогика – мениджмънт на социално-педагогическите дейности, позитивна психотерапия, социална работа
с деца и семейства в риск.
Станислав Пет ров Пандин, специа лност:
психология – детска и юношеска психология
(диагностика и консултиране).
Ца н ко Па н т елеев Ца н ков, спец иа л нос т:
психология.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
психология, достъп до класифицирана информация.
3.3 Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност: психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Боянка Петрова Корнажева, специалност:
психология.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност:
психиатрия.
Васка Димитрова Узунова, специалност: психология, клинична и консултативна психология,
достъп до класифицирана информация.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност:
психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова, специалност:
психология, клинична и консултативна психология, социална психология, психолог, учител по
психология, етика и логика.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
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Галин Георгиев Гергов, специалност: психология, трудова и организационна психология,
клинична и консултативна психология.
Галина Великова Кубратова, специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност:
психиатрия.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност: психология, достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова,
специалност: психология.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност: психиатрия.
Драгомир Иванов Падежки, специалност:
психология – клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата, психодрама – терапевт.
Елена Константинова Кърпачева, специалност: психология.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност:
психиатрия.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност:
психология, социална психология, к линична
психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специалност: психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева,
специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност:
психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност:
психиатрия.
Ивана Генова Иванова, специалност: психология.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова, специалност: психиатрия.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност: педагогика – специалист по педагогика и преподавател
в средните училища, психология.
Лиляна Цонкова Дукова, специалност: психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност:
психиатрия.
Люси Методиева Костадинова, специалност:
психология.
Д-р Мария Владимирова Николова, специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност:
психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова, специалност:
клинична психология.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева, специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност:
психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова, специалност: психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност:
психиатрия.
Росица Николова Ганева, специалност: психология, предучилищна педагогика – педагогически модели за познавателно и социално развитие,
детска и юношеска училищна психология.
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Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност: психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност:
психиатрия.
Ца н ко Па н т елеев Ца н ков, спец иа л нос т:
психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност:
психиатрия.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
психология, достъп до класифицирана информация.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
3.4 Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност: психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност:
психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска, специалност:
психология, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност:
психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова, специалност:
психология, специализация:к линична и консултативна психология, социална психология,
професионална квалификация: психолог, учител
по психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов, специалност: психология, специализация: трудова и организационна психология, клинична и консултативна
психология.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност:
клинична психология, експерт по психологически проблеми, експерт-оценител на материални
активи.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност:
психиатрия.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност: психология, достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност: психиатрия.
Драгомир Иванов Падежки, специалност:
психология – клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата, психодрама – терапевт.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност:
психиатрия.
Елена Константинова Кърпачева, специалност: психология.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност:
психология, социална психология, к линична
психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специалност: психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева,
специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност:
психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност:
психиатрия.
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Ивана Генова Иванова, специалност: психология.
Искра Нонева Митева, специалност: психология, трудова и организационна психология:
клинична и консултативна психология.
Лиляна Цонкова Дукова, специалност: психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност:
психиатрия.
Люси Методиева Костадинова, специалност:
психология.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност:
психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова, специалност:
клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова, специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова, специалност: психолог, медицинска психология и педагогическа
рехабилитация, удостоверение – чл. 17, т. 8 от
Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова, специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност:
психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност:
психиатрия.
Роксана Величкова Бънъцяну, специалност:
психология – клинична и консултативна психология, социална психология, ориентирана към
решения, психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност:
психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност: психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност:
психиатрия.
Траянка Бойкова Григорова, специалност:
клинична психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност:
психиатрия.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
психология, удостоверение – чл. 17, т. 8 от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
Ца н ко Па н т елеев Ца н ков, спец иа л нос т:
психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1 Съдебно-счетоводна експертиза
Аделина Венциславова Дянкова, специалност:
икономика и управление на вътрешната търговия.
А д риа н М и ха й лов Вел чев, спец иа л нос т:
счетоводна отчетност, оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Адриана Иванова Попова-Кръстева, специалност: финанси, одитор.
Албена Иванова Захова, специалност: счетоводство и контрол.
А лбена Стефанова Радоева, специалност:
статистика и иконометрия.
Александър Евлогиев Николов, специалност:
международни икономически отношения, специ-
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алност: автоматизация и комплексна механизация
на машиностроенето.
Александър Иванов Кюркчиев, специалност:
математика, специализация: статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и
промили върху цени и задължения.
Анелия Венциславова Минчева, специалност:
счетоводство и контрол.
Александър Маринов Кънев, специалност:
счетоводство и контрол, одитор в публичния
сектор.
Александър Симеонов Александров, специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
разработване на проекти по програми на ЕС.
Александър Теодоров Михайлов, специалност:
финанси и кредит.
Александър Цветанов Попов, специалност:
счетоводство и контрол.
А лла Германовна Казакова, специалност:
счетоводна отчетност.
Анастасия Димитрова Енчева, специалност:
право, счетоводни експертизи.
Анастасия Тиколова Тодорова, специалност:
икономика на промишлеността.
Ангел Харизанов Ковачев, специалност: счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност:
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи, МСС.
А ндрей Христов К юркчиев, специалност:
икономика и управление на транспорта, право.
А нели я К и ри лова Злат ева, спец иа лност:
счетоводство и контрол, международни икономически отношения.
Анелия Тодорова Ангелова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Анета Борисова Панайотова, специалност:
икономика на промишлеността, право – ограничена правоспособност.
Анета Евгениева Янкова, специалност: управление и планиране на народното стопанство,
специализация: организация и технология на
държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови експертизи.
А нета Крумова Михайлова, специалност:
финанси и кредит.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева, специалност: планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност: счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
Ани Петрова Николова, специалност: финанси
и кредит.
Анита Бориславова Асенова, специалност:
индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова, специалност: счетоводство и контрол – счетоводство и контрол на
нефинансовите предприятия, контрол и анализ
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на фирмената дейност – финансово-ревизионен
и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, специалност: финанси, данъчна и митническа администрация, оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Анна Иванова Петрова-Драгнева, специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, разработване на проекти по програми на ЕС.
Антоан Василев Георгиев, специалност: счетоводна отчетност.
Антоанета Йорданова Терзиева, специалност:
счетоводство и контрол, финанси на предприятията, експерт по съдбено-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
А нтоанета Христова Раева, специа лност:
организация на производството и управление в
промишлеността, организция и методология на
счетоводната отчетност в транспорта.
Антон Димитров Димов, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Антонина Стефанова Ангелова, специалност:
финанси.
А нтони я Димит рова Фака лийска, специалност: финанси и кредит, оценител на цели
държавни и общински предприятия, земеделски
земи, достъп до класифицирана информация.
Ася Ангелова Кръстева, специалност: контрол
и анализ на фирмената дейност.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансовоикономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
Асен Данчев Димитров, специалност: финанси, счетоводство и контрол, банков мениджмънт,
съдебно-счетоводни експертизи.
Атанас Петров Аргиров, специалност: икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Атанаска Маринова Джерманова, специалност: финанси и кредит, независим финансов
одит на финансови отчети съгл. МС за фин.
отчитане и МОС.
Атанаска Филипова Димитрова, специалност:
счетоводна отчетност.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност:
застрахователно и социално дело, ефективно
у правление на промишленото предпри ятие,
технология на машиностроенето.
Беки Давид Ашер, специалност: организация
на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински
предприятия, на финансови институции.
Биляна Демирева Демирева, специалност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнесадминистрация специалист по маркетинг.
Биляна Ивова Комитова, специалност: финанси, съдебни експертизи.
Бисер Драгов Белев, специалност: счетоводство и контрол.
Блага Димитрова Димитрова, специалност:
застраховане и социално дело, счетоводство и
контрол.
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Богданка Луканова Иванова, специалност:
управление на бизнеса.
Божидар Николов Данчев, специалност: международни икономически отношения, двигатели
с вътрешно горене.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова, специалност: икономика на кооперациите, счетоводство на нефинасовите предприятия – счетоводен
мениджмънт в кооперациите, икономика на
търговията.
Бойко Младенов Доленск и, специалност:
счетоводство и контрол, информатика.
Борис Асенов К арабел ьов, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Борис Любомиров Ненчев, специалност: финанси и отчетност.
Божидар Георгиев Кънев, специалност: счетоводна отчетност, бизнес мениджмънт, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи.
Божидар Стоянов Му чаков, специалност:
икономика и организация на труда, организация
и методология на счетоводната дейност.
Борислав Димитров Божинов, специалност:
публична администрация – данъчна администрация, оценител на недвижими имоти, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски, специалност: статистика, достъп до класифицирана информация.
Боряна Александрова Добрева, специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, достъп до класифицирана информация.
Боряна Стоянова Маринова, специалност:
стопанско у правление, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
вътрешен одит на системи по качество, достъп
до класифицирана информация.
Боянка Рангелова Георгиева, специалност:
икономика и управление на селското стопанство,
счетоводство, финанси и контрол.
Ва лентин Емилов А нгелов, специа лност:
счетоводство и контрол.
Валентин Генчев Гетов, специалност: управление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров, специалност:
икономика и управление в транспорта, специализация: международен транспорт.
Валентина Василева Василева, специалност:
счетоводство и контрол, организация и технология на счет. в нефинансовите предприятия.
Валентина Иванова Боянова, специалност:
икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов, специалност: икономика
на търговията, валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Райков Ботев, специалност: управление и планиране на народното стопанство, мениджмънт, вътрешен одитор в публичния сектор.
Валери Христов Христов, специалност: организация на производството и управление в
транспорта.
Валерий Иванов Обретенов, специалност:
икономика и управление на строителството,
оценител на недвижими имоти, ценообразуване
на недвижими имоти и строителство.
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Ва лери я Жекова Назърова, специа лност:
счетоводство и контрол.
Ваня Великова Григорова, специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова, специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство и контрол, МИО, право, оценка на права
на интелектуална и индустриална собственост,
оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, достъп до класифицирана
информация.
Ваня Иванова Николова, специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Радославова Рачева, специалност: счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев, специалност:
външна търговия.
Васил Иванов Вутов, специалност: публична
админист раци я – у правление на европейск и
проекти, застрахователно дело.
Васил Любенов Василев, специалност: икономика на промишлеността, държавен фин. контрол.
Вася Стефанова Митева, специалност: машинна обработка, НСС и МСС, първоначално обучение по защита на класифицирана информация.
В е с е л и н а И л иев а Та нев а , с пец и а л но с т:
ОПОИИ.
Вяра Петрова Кукова, специалност: финанси,
регистриран одитор.
Васи л М ла денов Георг иев, спец иа л нос т:
икономика и организация на МТС, достъп до
класифицирана информация.
Васил Тодоров Петров, специалност: планиране, МСС, одитор на системи за управление
на качеството, оценител на земеделски земи,
машини и съоръжения.
Василка Божилова Веселинова, специалност:
икономика, планиране и отчетност на търговията
и МТС, търговия – средно образование.
Василка Борисова Анастасова, специалност:
икономика на промишлеността.
Васко Крумов Ефремов, специалност: счетоводна отчетност.
Велин Кънчев Филипов, специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева, специалност:
счетоводство и контрол, електрически машини
и апарати.
Величка Генчева Тодорова, специа лност:
планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Велка Георгиева Христова, специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Вел ян Железчев Железчев, специа лност:
финанси.
Венелин Борисов Томов, специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венелин Петров Велев, специалност: счетоводна отчетност.
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Венета Благоева Костадинова, специалност:
машинна обработка на икономическата информация.
Венета Иванова Христова, специалност: финанси и кредит.
Венцислав Димитров Коцев, специалност:
икономика на ту ризма, предприемачество и
мениджмънт в туризма.
Венцислав Димитров Божков, специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление.
Венцислав Николов Атанасов, специалност:
управление и икономика на АПП, оценител на
МПС, земеделски земи.
Вера Евтимова Профирова, специалност: машиностроителни технологии и производствена
техника, счетоводство и контрол, оценител на
машини и съоръжения, експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи.
Вера Николова Коларова, специалност: икономика и управление на търговията.
Весела Ст оянова Маркова, спец иа лност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Весел и н Д и м и т ров Я н ков, спец иа л нос т:
организация на производството и управление
в промишлеността, ръководител-движение и
търговска експлоатация.
Веселина Георгиева Попова, специалност:
икономика – бизнес администрация, оценка на
търговски предприятия, оценка на инвестиционен проект.
Виктор Георгиев Сираков, специалност: икономика и управление на търговията.
Веселина Динкова Динкова, специалност:
счетоводство и контрол, външна търговия и
международно право, междунардни счетоводни
стандарти.
Веска Димит рова Спасова, специа лност:
икономика на промишлеността, МСС.
Веска Стефанова Грънчарова, специалност:
счетоводна отчетност, удостоверение – чл. 17, т. 8
от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС, достъп
до класифицирана информация.
Виктория Младенова Митова, специалност:
финанси.
Виолета Венелинова Георгиева, специалност:
счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Вилма Кръстева Дичева, специалност: икономика и организация на труда.
Виолета Димитрова Младенова, специалност:
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифицирана информация.
Виолета Димитрова Панчева, специалност:
управление и икономика на АПП, експерт-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Виолета Кирилова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол, счетоводство и одит в
нефинансовите предприятия, стопански и финансов контрол.
Виолета Николова Стоянова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова, специалност:
счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
счетоводство и контрол.
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Влади Христов Чамов, специалност: икономическа педагогика.
Владимир Иванов Тинев, специалност: счетоводство и контрол.
Владимир Атанасов Буюклиев, специалност:
международни икономически отношения.
К.и.н. Владимир Иванов Шулев, специалност:
организация на производството и управление на
производствения процес, математика – математическо осигуряване, счетоводство и контрол,
съдебно-счетоводни експертизи, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, финансови активи и финансови институции.
Владимир Николаев Евтимов, специалност:
счетоводство и контрол, финансов контрол,
търговия, маркетингови проучвания.
Владимира Петрова Сарандалиева, специалност: счетоводство и контрол.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова,
специалност: финанси.
Галина Цветкова Цакова-Денчева, специалност: икономика и организация на труда, счетоводство и контрол.
Галя Милчева Маринова, специалност: счетоводство и контрол.
Гана Александрова Богданова, специалност:
счетоводна отчетност, експерт по счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
оценител на инвестиционен проект.
Ганка Миткова Герасимова, специалност:
счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Георги Александров Гьошев, специалност:
счетоводство и контрол.
Георги Атанасов Атанасов, специалност: счетоводна отчетност, макроикономика – управление на човешките ресурси, съдебно-счетоводни
експертизи.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност:
финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни
организации.
Георги Костадинов Русев, специалност: счетоводство и контрол, стопански бизнес и мениджъмнт, електронна техника и микроелектроника.
Георги Крумов Стоилов, специалност: икономика, организация и управление на селското
стопанство.
Георги Петров Захариев, специалност: икономика и управление на транспорта, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Петров Стоянов, специалност: икономика на промишлеността.
Георги Троцки Малев, специалност: икономика на сигурността и отбраната – финанси и
счетоводство на въоръжените сили, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите,
финансов ревизор, достъп до класифицирана
информация.
Гергана Велемирова Георгиева, специалност:
финанси и кредит, финансово право.
Гергана Томова Масурска, специалност: счетоводство и контрол, бизнес администрация.
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Гергина Максимова Атанасова, специалност:
планиране.
Грета Петрова Тотева, специалност: маркетинг и мениджмънт, достъп до класифицирана
информация.
Григор Димитров Григоров, специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова, специалност:
статистика, цени и ценообразуване, съдебносчетоводни експертизи, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, вътрешен контрол
и вътрешен одит, одит в общините.
Даниел Сергеев Илиев, специалност: счетоводство.
Даниела Богданова Гигова, специалност: икономика и мениджмънт, инженер по компютърни
системи, обследване за енергийна ефективност.
Даниела Василева Джаджарова, специалност:
икономика, финанси и счетоводство.
Даниела Иванова Пау нова, специа лност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Даниела И лиева Васи лева, специа лност:
икономика и организация на труда.
Даниела Илиева Колева, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
маркетинг и иновация, кариерен консултант,
педагог.
Даниела Митова Баева, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски
земи, права на интелектуална и индустриална
собственост и други фактически отношения, цели
държавни и общински предприятия.
Даниела Николова Грозданова, специалност:
икономика и управление промишлеността, оперативно управление на производствения процес
в промишлеността.
Даниела Христова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол.
Данчо Петров Данчев, специалност: икономика и управление на търговията.
Даня Николова Иванова, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова, специалност:
финанси, информационни технологии в банковото дело.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност: икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова, специалност:
счетоводство и контрол.
Десислава Сашова Николова, специалност:
счетоводство и контрол, агромениджмънт.
Диана Божидарова Василева, специалност:
счетоводство и контрол, фирмено счетоводство.
Диана Данчева Георгиева, специалност: икономика и организация на труда.
К.и.н. Диана Иванова Бобевска, специалност:
икономика и организация на селското стопанство.
Димитър Григоров Григоров, специалност:
икономика и организация на труда, съдебносчетоводни експертизи.
Димитър Георгиев Димитров, специалност:
аграрна икономика, експерт-счетоводител (регистриран одитор).
Димитър Живков Живков, специалност: социално-икономическо планиране.
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Димитър Карушков Димитров, специалност:
счетоводство и контрол.
Димит ър К ирилов Радонов, специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Димитрина Владимирова Крумова, специалност: икономика и отчетност на търговията
и промишлеността, средно образование, МСС.
Димитринка Стоянова Минева, специалност:
икономика и управление на селското стопанство,
вътрешен одитор в публичния сектор, оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност: счетоводна отчетност.
Д и м чо Ат а нас ов Б орис ов, спец иа л но с т:
финанси и кредит, икономика на транспорта,
автотехническа експертиза.
Дияна Иванова Стефанова-Евтимова, специалност: счетоводство и контрол, металургия
на черните метали, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Добринка Добромирова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов, специалност:
икономика на труда, достъп до класифицирана
информация.
Доника Юлианова Георгиева, специалност:
счетоводство и контрол, аграрна икономика.
Донка Бончева Чешмеджиева, специалност:
счетоводство и контрол.
Доротея Максимова Бачева, специалност:
икономика на търговията.
Дъблина Стефанова Илиева, специалност:
счетоводна отчетност.
Дора Любенова Гърчева, специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Дора Петрова Марелова, специалност: счет овод на о т че т нос т, оцен и т ел на т ърг овск и
предприятия.
Евгения Георгиева Павлова, специалност:
икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Евгения Иванова Сматракалева, специалност:
счетоводство и контрол.
Евгения Николова Генова-Петрова, специалност: счетоводна отчетност.
Евгения Пенкова Коева, специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Екатерина Валериева Петкова, специалност:
счетоводство и контрол.
Елена Алексанровна Моллова, специалност:
счетоводство и контрол, МСС.
Елена Илиева Илиева, специалност: международни икономически отношения.
Елена Георгиева Павлова, специалност: счетоводсво и контрол, маркетинг.
Елена Колева Йолашка-Митова, специалност:
счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Елена Константиновна Асенова, специалност:
планиране на промишлеността, международни
счетоводни стандарти.
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Елена Крумова Малинова, специалност: счетоводна отчетност.
Еленка Петрова Иванова, специалност: икономика, планиране и отчетност на търговията
и МТС, специализация: счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
Елена Петрова Томова, специалност: счетоводство и контрол, международни икономически
отношения.
Елена Стефанова Георгиева, специалност:
икономика на промишлеността.
Елена Янкова Димитрова, специалност: счетоводство и контрол.
Елисавета Владова Асенова, специалност:
икономика и организация на труда, оценител
на търговски предприятия.
Елисавета Христова Джеренарова, специалност: счетоводна отчетност.
Елица Асенова Маркова, специалност: счетоводна отчетност, подготовка, разработка и
управление на проекти, финансирани от ЕС,
МСС, съдебно-счетоводни експертизи.
Елка Павлова Коцева, специалност: счетоводство и контрол.
Екатерина Йорданова Аргирова, специалност:
счетоводна отчетност, дипломиран одитор.
Емил Димитров Нейков, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Емил Димитров Симеонов, специалност:
икономика и управление на търговията, финанси
и счетоводство, право.
Емил Любенов Генов, специалност: социално
икономическо планиране.
Д-р Емил Емилов Митов, специалност: стопанско управление – стратегическо управление.
Емил Трайков Стоянов, специалност: счетоводна отчетност.
Емилия Александрова Ганева, специалност:
счетоводство и контрол.
Емилия Бонева Стоянова, специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти,
оценка на търговски предприятия.
Емилия Георгиева Тодорова, специалност:
бизнес администрация.
Емилия Живкова Хаджиева, специалност:
икономика и управление на селското стопанство,
финанси и кредит – средно образование.
Емилия Стоянова Захариева, специалност:
счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Емил Костов Ангелов, специалност: финанси – банково дело.
Жанета Иванова Илиева, специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Жени Петкова Гаджалова, специалност: счетоводна отчетност, публична администрация.
Живка Янчева Баджакова, специалност: счетоводство и контрол.
Жулиета Страшимирова Господинова, специалност: икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подо-
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бренията върху тях, оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Златка Танева Добрева, специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на
земеделск и земи, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Зорка Костадинова Георгиева, специалност:
счетоводна отчетност.
Зорница Вълкова Михалова, специалност:
финанси.
Зорница Николаева Иванова, специалност:
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими
имоти, оценител на машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова, специалност:
маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни
експертизи.
Ивайло Ва лентинов Динев, специа лност:
счетоводство и контрол.
И ва й ло И ва нов Дел и йск и, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, финансово-счетоводни
експертизи.
Ивайло Николов Бойчев, специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни
стандарти.
Ивайло Петков Узунов, специалност: счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.
Ивайло Симеонов Стоев, специалност: счетоводство и контрол.
Иван Борисов Вутов, специалност: икономика
на труда, санитарен инспектор.
Иван Владимиров Лазаров, специа лност:
счетоводство и контрол.
Иван Димитров Петров, специалност: икономика на труда и социално дело.
Иван Емилов Милев, специалност: маркетинг,
съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Младенов Младенов, специалност: счетоводна отчетност.
Иван Петров Йонов, специалност: счетоводна
отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков, специалност: счетоводна
отчетност, икономика, организация и управление
на промишленото производство.
Иван Христов Узунов, специалност: финанси и
кредит, специалност: счетоводство на селското и
горското стопанство, специализация: мениджмънт
и маркетинг на малка фирма и средно предприятие, достъп до класифицирана информация.
Иванка Георгиева Златева, специалност: финанси и кредит, бизнес администрация.
Иво Любомиров Димов, специалност: финанси, оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки, специалност: счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова, специалност:
счетоводна отчетност.
Илия Стефанов Алексиев, специалност: народностопанско планиране.
Илияна Георгиева Милкова, специалност:
счетоводство и одитинг.
Или яна Пет рова Тодорова, специа лност:
стопанско управление.
Илка Нецова Георгиева, специалност: счетоводство и контрол.
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Ирена Васи лева Ц вет кова, спец иа л нос т:
финанси.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова,
специалност: социално-икономическо планиране, обществени поръчки, счетоводна и данъчна
уредба.
Ирина Стефанова Спасова, специа лност:
счетоводство и контрол.
Ирина Тодорова Илиева, специалност: счетоводство и контрол.
Искра Асенова Айвазова, специалност: икономика и организация на селското стопанство,
основи на мениджмънта.
Йоана Тодорова Коновска, специалност: счетоводство и контрол.
Йорданка Костадинова Александрова, специалност: маркетинг, счетоводство и контрол –
информационни технологии в счетоводството и
одит в нефинанасовите предприятия.
Йорданка Павлова Лазарова, специалност:
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка Стефанова Панайотова, специалност: статистика.
Йорданка Стойнева Канова, специалност:
икономика и организация на МТС, фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Йорданка Тодорова Николова, специалност:
макроикономика – банково и застрахователно
дело.
Йорданка Тончева Кавръкова, специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Камен Иванов Станков, специалност: икономика и управление на индустрията, оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Катерина Атанасова Михова, специалност:
икономика на вътрешната търговия, горско стопанство, достъп до класифицирана информация.
Катерина Георгиева Захариева, специалност:
счетоводство и контрол.
Катя Светлинова Занева, специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Катя Спасова Иванова, специалност: счетоводна отчетност.
Клавдия Иванова Луканова, специалност: счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Кирил Кралчев Методиев, специалност: счетоводна отчетност.
Констанца Иванова А лександрова, специалност: финанси и кредит, държавен финансов
контрол.
Костадин Георгиев Грънчаров, специалност:
организация на производство и управление в
промишлеността.
Красимир Манолов Петров, специалност:
счетоводна отчетност.
Красимира Методиева Коцева, специалност:
икономика на т ъргови ята и промишлеността – средно икономическо образование.
Красимира Славчева Тодорова, специалност:
финанси.
Красимира Цветкова Горянова, специалност:
икономика и организация на труда.
Крум Янков Николов, специалност: счетоводство и контрол, международни икономически
отношения и митническа политика.
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Кънчо Аркадиев Николов, специалност: организация на производството и управление в
промишлеността.
Лазарина Николова Койчева, специалност:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
Лидия Ангелова Занова, специалност: икономика на транспорта, финанси и счетоводство,
финансов мениджмънт на фирмата.
Лидия Богомилова Пешева, специалност:
счетоводство и контрол.
Лидия Георгиева Савкова, специалност: икономика, счетоводна отчетност.
Лидия Петрова Лазарова-Атева, специалност:
счетоводна отчетност, МСС, международни стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
Лидия Петрова Лютакова, специалност: счетоводство и контрол.
Лидия Траянова Илиева, специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова, специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Маринова Трифонова, специалност:
икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова, специалност: икономика и отчетност на търговията и промишлеността, данъци и данъчно облагане на фирми и
физически лица.
Лилия Фидосова Томова, специалност: счетоводство и контрол.
Лиляна Георгиева Станева, специалност: ИО
МТС, научна организация на производството,
труда и управлението в промишлеността, данъци
и данъчно облгане на фирми и физически лица.
Лиляна Димитрова Пенева, специалност:
икономика на труда, финанси и счетоводство.
Лиляна Савова Доленска, специалност: счетоводство и контрол, МСС.
Лозан Кирилов Дойчев, специалност: статистика.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова, специалност: счетоводство и контрол, мениджмънт и
маркетинг, оценител на недвижими имоти, на
машини и съоръжения.
Лъчезар Асенов Лазаров, специалност: управление на териториалните системи, счетоводство
и контрол.
Любка Огнянова Иванова, специалност: икономика на кооперациите, финанси, регистриран
одитор.
Любомир Аспарухов Иванов, специалност:
счетоводство и контрол – организация и технология на счетоводството в нефинансовите
предприятия.
Любомир Бонов Бонев, специалност: социално-икономическо планиране, оценител на
недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Илиев Полинчев, специалност:
счет овод на о т че т нос т, д и п лом и ра н од и т ор,
независим финансов одит по международните
счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти.
Любомир Константинов Васев, специалност:
икономика и организация на вътрешната търго-
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вия, фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, маркетинг и мениджмънт.
Любомир Цветков Йотов, специалност: международни икономически отношения, съдебносчетоводни експертизи.
Людмила Недялкова Колева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Малинка Атанасова Димитрова, специалност:
икономика на промишлеността, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Маргари та Бла г о ева Я к и мова, спец иа лнос т: соц иа л но -и коном и ческа и нформа ц и я,
право – морско право, оценител на недвижими
имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Маргарита Евгениева Ранчинска, специалност:
счетоводство и контрол.
Маргарита Методиева Георгиева, специалност:
счетоводна отчетност.
Маргарита Петкова Динкова, специалност:
финанси и кредит.
Маргарита Петрова Апостолова, специалност:
финанси и кредит, достъп до класифицирана
информация.
Мариана Георгиева Шебова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Мариана Димова Ангелова, специалност: икономическа педагогика, оценител на недвижими
имоти, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, експерт-оценител на оригинали и
фалшификати, реплики, копия и интерпретации
на предмети от метали, оценка на бижута и
скъпоценни камъни, оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти,
машини, съоръжения и други активи, земеделски
земи, достъп до класифицирана информация.
Мариана Господинова Едрева, специалност:
счетоводство и контрол, макроикономика, управление на човешките ресурси.
Мариана Трендафилова Николова, специалност: икономика и организация на селското
стопанство, научна организация и заплащане
на труда.
Мариела Йончева Финкова, специалност:
счетоводство и контрол, индустриален мениджмънт – маркетинг.
Мариета Р у менова Най денова-Георгиева,
специалност: счетоводство и контрол, експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Марияна Тонева Банчева, специалност: стопанско управление, оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Марко Петров Терзийски, специалност: счетоводна отчетност.
Марийка Стефанова Цолачева, специалност:
интелектуална собственост, финанси и счетоводство, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова, специалност:
народностопанско планиране.
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Марина Иванова Георгиева, специалност:
финанси и кредит.
Маринела Христова Ангелова, специалност:
счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова, специалност: икономика и управление на промишлеността, интелектуална собственост, право.
Мария Богомилова Златкова, специалност:
счетоводство и контрол.
Мария Бонева Петкова, специалност: икономика и управление на транспорта, публична
администрация.
Мария Георгиева Малева, специалност: икономика и организация на труда.
Мария Иванова Чочева-Тончева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Мария Лозанова Симеонова, специалност:
икономика и управление на търговията.
Мария Кирилова Костова, специалност: социално-икономическо планиране.
Мария Манолова Балджиева, специалност:
финанси и кредит, застрахователен мениджмънт,
вътрешен одитор в публичния сектор.
Мария Николаева Иванова, специалност:
стопански и финансов контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Петрова Колева, специалност: финанси
и кредит, право.
Мария Райкова Райкова, специалност: счетоводство и контрол, здравен мениджмънт, химия.
Мария Христова Димитрова, специалност:
финанси и кредит, финанси и управление на
фирмите, управление и счетоводство на малката
фирма.
Мая Ангелова Петрова, специалност: финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен
консултант.
Мая Тодорова Димитрова, специалност: управление на промишлеността, банков мениджмънт,
счетоводство на промишленост та, вътрешен
одитор и мениджър на системи за управление.
Меглена Петрова Желенска, специалност:
маркетинг и мениджмънт, специалност: счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев, специалност: икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова, специалност:
счетоводство и контрол, независим финансов
одит, достъп до класифицирана информация.
Милен Бончев Стоев, специалност: икономика и организация на труда, съдебно-счетоводни
експертизи.
Милен Димитров Николов, специалност: счетоводство и контрол, организация и управление
на бизнеса.
Милен Максимов Бачев, специалност: икономическа педагогика.
Милена Георгиева Андреева, специалност:
икономика на кооперациите.
Милена Димова Рашева, специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление
на индустрията.
Милена Милчева Петканова, специалност:
финанси, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
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Милена Светломирова Миткова, специалност:
счетоводство и контрол.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност:
счетоводство и контрол.
Милита Йорданова Христова, специалност:
управление и планиране, дипломиран одитор,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова, специалност: икономика и управление на търговията, оценител
на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева, специалност: финанси и кредит, експерт-счетоводител, финансист.
Милко А вг устинов Павлов, специалност:
счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Милю Петков Герганов, специалност: счетоводна отчетност.
Мима Трифонова Неделчева, специалност:
финанси и кредит, управление и счетоводна
отчетност на фирмата, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мимоза Вутова Влъчкова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Мимоза Стоянова Миланова, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Мирослав Жеков Николов, специа лност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Надка Илиева Китанова, специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Наталия Димитрова Шаллиева, специалност:
макроикономика, счетоводно отчитане, финансови и инвестиционни анализи.
Наталия Петрова Каменова, специалност:
финанси и кредит, достъп до класифицирана
информация.
На деж да Коцова Тодорова, специа лност:
счетоводна отчетност.
Надежда Такова Лазарова, специалност: финанси и кредит.
Невена Радославова Калницка, специалност:
икономика на кооперациите, съдебно-счетоводни
експертизи.
Недка Иванова Петрова, специалност: икономика и управление на транспорта, автомобилен
транспорт.
Недко Йорданов Тодоров, специалност: управление на стопанските дейности в промишлеността, финанси и счетоводство.
Нед ялка Георгиева Йоцова, специалност:
икономика на промишлеността.
Нели Димитрова Малинова, специалност:
счетоводство и контрол.
Нели Желева Терзиева, специалност: стокознание.
Нели Иванова Дими т рова, спец иа лност:
икономика и организация на труда.
Нели Петрова Михайлова, специалност: икономика на индустрията, счетоводство, право.
Нели Христова Владимирова, специалност:
икономика и управление на промишлеността.
Николай Атанасов Атанасов, специалност:
икономика и управление на транспорта, счетоводство и контрол.
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Николай Георгиев Лазаров, специалност:
счетоводство и контрол.
Николай Жеков Милев, специалност: научна
организация на управленската дейност, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, оборотни и дълготрайни материални активи, недвижими
имоти, цели държавни и общински предприятия.
Николай Маринов Лозенски, специалност:
икономика на промишлеността, вътрешен одитор
в публичния сектор.
Д-р Николай Николов Орешаров, специалност:
счетоводство и контрол, експерт-счетоводител/
дипломиран одитор, оценител на т ърговск и
предприятия и вземания, финансов мениджмънт.
Николай Стоянов Желенски, специалност:
планиране на народното стопанство, извършване
на независим финансов одит по международните
счетоводни и одиторски стандарти, оценка на
земеделски земи.
Николинка Стефанова Баракова, специалност:
финанси и кредит, оценка на цели държавни и
общински предприятия, международни счетоводни стандарти.
Нина Атанасова Зоичк ина, специа лност:
статистика.
Нора Борова Петрова, специалност: финанси
на предприятията.
Огнян Ганчев Ганев, специалност: финанси,
инвестиционен консултант, брокер на ценни
книжа.
Огняна Христова Танева, специалност: счетоводна отчетност, обществени поръчки, международни счетоводни стандарти, данъчно законодателство и данъчно облагане, достъп до
класифицирана информация.
Пенка Александрова Делчева, специалност:
организация на производство и управление в
транспорта, оценка на недвижими имоти, оценител на оборотни и дълготрайни активи, достъп
до класифицирана информация.
Пенка Итова Желязкова, специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти.
Пенка Кирилова Стоянова, специалност: счетоводна отчетност, икономика и мениджмънт,
оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: счетоводство и контрол.
Петър Благоев Иванов, специалност: икономика и управление на търговията, банков
мениджмънт.
Петър Дренчев Каменов, специалност: финанси, икономика със специализация икономическа
педагогика и психология.
Петър Илиев Иванов, специалност: икономика
на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Петър Николов Петров, специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност,
достъп до класифицирана информация.
Петър Панайотов Иванов, специалност: икономика и управление на търговията, бизнес в
туризма и общественото хранене.
Петър Станимиров Георгиев, специалност:
счетоводна отчетност.
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Петър Христов Ковачев, специалност: финанси.
Петя Иванова Радева, специалност: ИОМТС.
Пламен Асенов Лазаров, специалност: счетоводство и контрол, валутна наличност и сделки
с ценни книжа, вътрешен контрол на валутните
операции в търговските банки, условия на валутния
режим в Република България, банкови експертизи.
Пламен Иванов Антов, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
оценител на цели предпри яти я, недви ж ими
имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
П ламен Иванов Данаи лов, спец иа лност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Пламен Кимонов Илиев, специалност: счетоводство и контрол, право.
Победа Гечева Йонова, специалност: орг. маш.
обр. икон. информация.
Полина Димитрова Кавръкова, специалност:
счетоводство и контрол, синдик.
Радка Йорданова Бончева, специалност: икономика на промишлеността.
Радка Кирилова Василева, специалност: счетоводна отчетност.
Радка Ненова Николова, специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование,
финансово-счетоводни проблеми.
Радослав Атанасов Желязов, специалност:
търговия и маркетинг, стопанско управление.
Радост Александрова Димитрова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Райна Цветанова Кръстева, специалност: счетоводство и контрол, квалификация: управление
на административната дейност.
Ралица Веселинова Василева, специалност:
търговия и маркетинг, икономика на търговията.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице.
Рени Кръстева Стоянова, специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство
и контрол.
Рилка Стефанова Недялкова, специалност:
финанси и кредит.
Роза Стоянова Георгиева, специалност: финанси и кредит, дипломиран одитор.
Розалина Василева Колева, специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск,
валутни опции, международни разплащания,
извършвани от ТБ.
Росен Руменов Стоянов, специалност: финанси.
Росен Стоянов Костов, специалност: икономика, лицензиран оценител на недвижими имоти,
на машини и съоръжения и на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева, специа лност:
счетоводна отчетност, стопанско управление,
оценител на търговски предприятия и вземания.
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Росица Георгиева Асенова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Младенова, специалност:
икономика и организация на труда, икономика
на здравеопазването.
Росица Маринова Гергова, специалност: организация на производството и управление в промишлеността, ИОУ на културата, международни
счетоводни стандарти, национални счетоводни
стандарти за финансови отчети за МСП.
Росица Петрова Мечкарова, специалност:
икономика на промишлеността.
Росица Симеонова Симеонова, специалност:
икономика и управление на индустрията, математика – числени методи и алгоритми.
Росица Станчева Томова, специалност: икономика и организация на труда.
Ру мен Дими т ров Любенов, специа лност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Емилов Василев, специалност: счетоводство и контрол.
Румен Михайлов Михайлов, специалност:
управление и икономика на АПК, управление и
организация на финансите, съдебно-счетоводни
експертизи.
Румяна Александрова Георгиева, специалност:
икономика и управление в промишлеността.
Румяна Василева Цаканска, специалност:
счетоводство и контрол, здравен мениджмънт.
Р у м яна Верг и лова Начева, спец иа лност:
ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка
на електронноизчислителна техника.
Рум яна Любенова Ценкова, специалност:
икономика на труда.
Румяна Тодорова Дачева, специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността
и строителството – средно образование.
Румяна Христова Димитрова, специалност:
финанси и кредит.
Сашо Христов Николов, специалност: икономика и организация на селското стопанство,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, оценка на цели държавни и общински
предприятия, оценка на други активи (ново и
съвременно българско изкуство, нумизматика,
антик вариат, археологическ и паметници на
културата).
Светла Иванова Деянова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Стоянова Михайлова, специалност:
търговия (техникум), анализ на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане
на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Светла Цветанова Янева, специалност: счетоводна отчетност.
Светлана Балева Рошкева, специалност: финанси и кредит, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова,
специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Светлана Методиева Величкова, специалност:
счетоводство и контрол, счетоводство и одит в
нефинансовите предприятия.
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Светослава Радева Георгиева, специалност:
икономика и управление на търговията.
Севастианна Петрова Григорова, специалност: финанси и кредит, фирмено счетоводство,
вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до
класифицирана информация.
Силвия Борисова Богоева, специалност: счетоводство и контрол.
Силвия Николова Якимова, специалност:
счетоводство на нефинансовите предприятия,
счетоводен мениджмънт в търговските дружества,
здравен мениджмънт.
Силвия Никифорова Свиленова, специалност:
счетоводство и контрол, управление на човешките ресурси.
Симеон Борисов Илиев, специалност: бизнес
администрация, съдебно-счетоводни експертизи.
Симка Милева Мачорска, специалност: икономика на вътрешната търговия, организация
и автоматизация на отчетността на фирмата.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: счетоводна отчетност.
Снеж ка К и ри лова И лиева, спец иа лнос т:
счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнес администрация, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Стамена Борисова Ненкова, специалност:
публична администрация, експерт-проверител
на измами.
С та н и м и р Я н ков Тодоров, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, оценка на машини и
съоражения, оценка за недвижими имоти.
Снежана Борисова Илиева, специа лност:
счетоводство и контрол.
Снежана Петрова Гелева, специалност: съдебно-счетоводни експертизи.
Снежана Тодорова Петрова, специалност:
счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова, специалност:
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Снеж ка К и ри лова И лиева, спец иа лнос т:
икономика – бизнес администрация, стопанско
управление, счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност:
счетоводство и контрол, финанси, право.
Стефка Христова Найденова, специалност:
управление и икономика на АПП.
Стоимен Иванов Петков, специалност: счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев, специалност: счетоводство и контрол.
С т ой чо С т оя нов Н и колов, спец иа л нос т:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
С т оя н Де л чев Гешев, с пец и а л но с т: н ародностопанско планиране, оценка на машини
и съоръжения.
Стоянка Георгиева Кленова, специалност:
счетоводна отчетност.
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Стоянка Иванова Нетовска, специалност: счетоводство и контрол, икономика на търговията.
Стоянка Станкова Йорданова, специалност:
икономика на промишлеността.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност:
икономика на промишлеността.
Тамара Веселинова Гергова, специалност:
счетоводство и контрол.
Таня Велинова Божилова, специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева, специалност: маркетинг, счетоводство и контрол.
Татяна Здравкова Стоянова, специалност:
магистър по икономика, маркетолог, оценител
на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, и на оборотни и дълготрайни активи,
експерт по оценка и акредитация на лечебни
заведения за болнична помощ и диагностичноконсултативни центрове.
Татяна Кирилова Петрова, специалност: счетоводство и контрол.
Тамара Михайловна Стоилова, специалност:
икономика, организация и управление на селското стопанство.
Таня Петрова Георгиева, специалност: счетоводство и контрол, финанси, достъп до класифицирана информация.
Таня Тодорова Чолева-Гемкова, специалност:
икономика.
Татяна Христова Димитрова, специалност:
иконом ика на п ром иш ленос т та, фина нсово
счетоводство, финансов контрол и одиторски
стандарти, търговско право.
К.м.н. Ташо Василев Ташев, специалност:
статистика, медицинска статистика, медицинска
информатика и здравен мениджмънт.
Теменужка Христова Караджова, специалност:
финанси и кредит.
Теодора Василева Златанова, специалност:
счетоводство и контрол.
Тереза Спасова Добрева, специалност: счетоводство и контрол.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова, специалност: икономическо планиране, икономическа журналистика, оценител на търговски
предприятия.
Тодорка Стоянова Нейчева, специалност:
планиране и прогнозиране на икономическите
системи.
Тошко Йорданов Георгиев, специалност: счетоводство и контрол.
Тошко Николов Поптолев, специалност: финанси и кредит, регистриран одитор – независим
финансов одит на финансови отчети.
Феня Николова Евтимова, специалност: икономика и управление на социално-културните
дейности.
Филка Славова Станимирова, специалност:
търговия и отчетност в търговията.
Христина Борисова Минева, специалност:
счетоводна отчетност.
Христина Иванова Стамова, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на цели дър-
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жавни и общински предприятия, на финансови
институции.
Христина Любенова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол, МСС, достъп до класифицирана информация.
Христина Петкова Староманова, специалност:
счетоводство и контрол.
Христо Илиев Чамов, специалност: счетоводна отчетност.
Христо Петров Христов, специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Цанка Павлова Харалампиева, специалност:
финанси, счетоводство и контрол.
Цвета Георгиева Търкаланова, специалност:
икономика – коропоративни финанси.
Цвета Петрова Хаджиева, специалност: счетоводство и контрол.
Цветан Василев Григоров, специалност: счетоводство и контрол, финансов контрол.
Цветан Николов Лалев, специалност: икономика и управление на търговията.
Цветанка Иванова Цанкова-Томова, специалност: финанси, технология на каучука и
пластмасите, педагог.
Цветанка Харалампиева Семкова, специалност: финанси.
Цветана Любенова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол.
Цветанка Николова Николова, специалност:
икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование.
Цветелина Фидосова Недкова, специалност:
счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цена Георгиева Джагарова, специалност:
икономика на промишлеността, право.
Цонка Николова Гергова, специалност: финанси и кредит, оценител на финансови институции,
банков финансов анализ, вътрешен контрол.
Юлия Георгиева Кърчева, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Юлия Георгиева Янкова, специалност: счетоводство и контрол.
Юлия Иванова Нитова, специалност: счетоводна отчетност.
Юли я Страхилова Гъркова, специалност:
счетоводна отчетност.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност: икономика и управление на търговията.
Юлияна Красимирова Маврова, специалност:
счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
оценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им.
Юлия Борисова Христова, специалност: финанси и кредит.
Юлия Николова Борисова, специалност: счетоводна отчетност.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Юлия Славчева Маринова, специалност: икономика на кооперациите, счетоводство и контрол.
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Юлка Георгиева Дянкова, специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Яна Стоянова Дешева, специалност: физика
и математика, счетоводство и контрол, банково
и бюджетно счетоводство.
Янка Жел язкова Демирева, специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
Янка Първанова Александрова, специалност:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Янка Паска лева Ча л ъкова, спец иа лност:
икономика на промишлеността, международни
счетоводни стандарти.
Янко Георгиев Янев, специалност: счетоводство и контрол, счетоводство на нефинансовите
предприятия, оценител на машини и съоръжения,
търговски предприятия и вземания, недвижими
имоти.
Ясен Петров Стефанов, специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одит в публичния
сектор, достъп до класифицирана информация.
Янка Тодорова Петрова, специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни
стандарти.
4.2 Съдебна финансово-икономическа експертиза
А д риа н М и ха й лов Вел чев, спец иа л нос т:
счетоводна отчетност, оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Адриана Иванова Попова-Кръстева, специалност: финанси, одитор.
А нтоанета Христова Раева, специа лност:
организация на производството и управление в
промишлеността, организция и методология на
счетоводната отчетност в транспорта.
Антонина Стефанова Ангелова, специалност:
финанси.
Александрина Атанасова Пашова-Георгиева,
специалност: застраховане и социално дело,
финанси.
Александър Евлогиев Николов, специалност:
международни икономически отношения, специалност: автоматизация и комплексна механизация
на машиностроенето.
Александър Иванов Кюркчиев, специалност:
математика, специализация: статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и
промили върху цени и задължения.
Александър Симеонов Александров, специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
разработване на проекти по програми на ЕС.
Александър Цветанов Попов, специалност:
счетоводство и контрол.
Анастасия Тиколова Тодорова, специалност:
икономика на промишлеността.
Ангел Харизанов Ковачев, специалност: счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност:
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи.
А нели я К и ри лова Злат ева, спец иа лнос т:
счетоводство и контрол, международни икономически отношения.
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Анета Евгениева Янкова, специалност: управление и планиране на народното стопанство,
специализация: организация и технология на
държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови експертизи.
А нета Крумова Михайлова, специалност:
финанси и кредит.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева, специалност: планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност: счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
Анита Бориславова Асенова, специалност:
индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова, специалност: счетоводство и контрол – счетоводство и контрол на
нефинансовите предприятия, контрол и анализ
на фирмената дейност – финансово-ревизионен
и данъчен контрол.
Анна Иванова Петрова-Драгнева, специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, разработване на проекти по програми на ЕС.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, специалност: финанси, данъчна и митническа администрация, оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Антоанета Йорданова Терзиева, специалност:
счетоводство и контрол, финанси на предприятията, експерт по съдбено-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Антоанета Иванова Първанова, специалност:
маркетинг и мениджмънт, сертификат по обществени поръчки, достъп до класифицирана
информация.
Антоанета Николова Дръндова, специалност:
маркетинг и мениджмънт, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Антон Димитров Димов, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Антонина Стефанова Ангелова, специалност:
финанси.
А нтони я Димит рова Фака лийска, специалност: финанси и кредит, оценител на цели
държани и общински предприятия, земеделски
земи, достъп до класифицирана информация.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансовоикономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
Атанас Петров Аргиров, специалност: икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Атанаска Маринова Джерманова, специалност: финанси и кредит, независим финансов
одит на финансови отчети съгл. МС за фин.
отчитане и МОС.
Беки Давид Ашер, специалност: организация
на производството и управление в промишле-
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ността, оценител на цели държавни и общински
предприятия, на финансови институции.
Биляна Демирева Демирева, специалност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнес
администрация, специалист по маркетинг.
Блага Димитрова Димитрова, специалност:
застраховане и социално дело, счетоводство и
контрол.
Богданка Луканова Иванова, специалност:
управление на бизнеса.
Божидар Георгиев Кънев, специалност: счетоводна отчетност, бизнес мениджмънт, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи.
Божидар Николов Данчев, специалност: международни икономически отношения, двигатели
с вътрешно горене.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова, специалност: икономика на кооперациите, счетоводство на нефинасовите предприятия – счетоводен
мениджмънт в кооперациите, икономика на
търговията.
Борис Асенов К арабел ьов, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Борис Любомиров Ненчев, специалност: финанси и отчетност.
Борислав Димитров Божинов, специалност:
публична администрация – данъчна администрация, оценител на недвижими имоти, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски, специалност: статистика, достъп до класифицирана информация.
Борислав Стефанов Арнаудов, специалност:
икономика и управление на транспорта.
Боян Василев Френкев, специалност: стопанско управление, специалност: маркетинг,
икономика на интелектуалната собственост.
Валентин Генчев Гетов, специалност: управление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Ва лентин Емилов А нгелов, специа лност:
счетоводство и контрол.
Валентин Радославов Тодоров, специалност:
икономика и управление в транспорта, специализация: международен транспорт.
Валентина Иванова Боянова, специалност:
икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов, специалност: икономика
на търговията, валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Христов Христов, специалност: организация на производството и управл. в транспорта.
Валерий Иванов Обретенов, специалност:
икономика и управление на строителството,
оценител на недвижими имоти, ценообразуване
на недвижими имоти и строителство.
Ва лери я Жекова Назърова, специа лност:
счетоводство и контрол.
Ваня Великова Григорова, специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова, специалност: икономика и управление на търговията, международни
икономически отношения, право, оценител на
права на интелектуална и индустриална собстве-
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ност, на цели държавни и общински предприятия,
достъп до класифицирана информация.
Ваня Петкова Петрова, специалност: счетоводство и контрол – счетоводство, анализ и контрол
на търговската дейност, пълна правоспособност
на отговорен актюер.
Ваня Радославова Рачева, специалност: счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев, специалност:
външна търговия.
Васил Иванов Вутов, специалност: публична
админист раци я – у правление на европейск и
проекти, застрахователно дело.
Васил Стоилов Бонев, специалност: икономика, организация и управление на селското
стопанство, оценител на машини и съоръжения,
активи, земеделски земи.
Василка Борисова Анастасова, специалност:
икономика на промишлеността.
Васко Крумов Ефремов, специалност: счетоводна отчетност.
Вася Стефанова Митева, специалност: машинна обработка, НСС и МСС, първоначално обучение по защита на класифицирана информация.
Велин Кънчев Филипов, специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева, специалност:
счетоводство и контрол, електрически машини
и апарати.
Величка Генчева Тодорова, специа лност:
планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Вел ян Железчев Железчев, специа лност:
финанси.
Венелин Борисов Томов, специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венцислав Димитров Божков, специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление.
Вера Николова Коларова, специалност: икономика и управление на търговията, квалификация:
икономист-търговец.
Веселин Владиславов Василев, специалност:
финанси, банково дело, експлоатация и ремонт
на летателните апарати, основни положения на
стандаратизацията в ЕС, НАТО и Република
България, мениджмънт на военновъздушните
сили, оценител на машини и съоръжения, достъп
до класифицирана информация.
Веселин Димитров Янков, специалност: орг.
на произв. и управл. в пром., ръководител-движение и търг. експлоатация.
Веселина Георгиева Попова, специалност:
икономика – бизнес администрация, оценка на
търговски предприятия и на инвестиционни
проекти.
В е с е л и н а И л иев а Та нев а , с пец и а л но с т:
ОПОИИ.
Виктория Младенова Митова, специалност:
финанси.
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Виктория Чавдарова Цекова, специалност:
стопанско управление.
Виолета Димитрова Младенова, специалност:
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова, специалност:
счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолетка Стоянова Стойкова, специалност:
счетоводство и контрол.
Владимир Иванов Владинов, специалност:
фин. кред. застр. дело, оценител на недвижими
имоти.
Владимир Петков Георгиев, специалност:
икономика и организиция на труда.
Галина Бориславова Иванова, специалност:
психология, туризъм.
Галина Ефтимова Ганева, специалност: управление и планиране, експерт по счетоводни
и финансово-ценови експертизи, достъп до класифицирана информация.
Галина Цветкова Цакова-Денчева, специалност: икономика и организация на труда, счетоводство и контрол.
Гана Александрова Богданова, специалност:
счетоводна отчетност, експерт по счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
оценител на инвестиционен проект.
Ганка Миткова Герасимова, специалност:
счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Георги Александров Гьошев, специалност:
счетоводство и контрол.
Георги Ганов Иванов, специалност: икономика
и организация на вътрешната търговия, финанси
на предприятията, международни икономически
отношения.
Георги Димитров Политов, специалност: управление и планиране на народното стопанство,
бизнес администрация, достъп до класифицирана
информация.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност:
финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни
организации.
Георги Николов Календеров, специалност:
маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Захариев, специалност: икономика и управление на транспорта, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Троцки Малев, специалност: икономика на сигурността и отбраната – финанси и
счетоводство на въоръжените сили, финансовосчетоводна и правна дейност на фирмите, достъп
до класифицирана информация.
Гергана Велемирова Георгиева, специалност:
финанси и кредит, финансово право.
Гергина Максимова Атанасова, специалност:
планиране.
Гергана Томова Масурска, специалност: счетоводство и контрол, бизнес администрация.
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Григор Димитров Григоров, специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова, специалност:
статистика, цени и ценообразуване, съдебносчетоводни експертизи, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, вътрешен контрол
и вътрешен одит, одит в общините.
Давид Драгомиров Грозданов, специалност:
икономика на кооперациите, счетоводство и
контрол, счетоводство на предприятието.
Даниела Василева Джаджарова, специалност:
икономика, финанси и счетоводство.
Даниела Николова Грозданова, специалност:
икономика и управление на промишлеността,
оперативно управление в производствения процес
в промишлеността.
Данчо Петров Данчев, специалност: икономика и управление на търговията.
Даня Николова Иванова, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова, специалност:
финанси, информационни технологии в банковото дело.
Деляна Георгиева Ковачева-Нейкова, специалност: управление на териториални системи,
право, международно икономическо сътрудничество, оценител на оборотни и дълготрайни
активи, на недвижими имоти.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност: икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова, специалност:
счетоводство и контрол.
Димитрина Милчова Димитрова, специалност: управление и планиране на народното
стопанство, финанси на териториалните единици.
Димитринка Стоянова Минева, специалност:
икономика и управление на селското стопанство,
вътрешен одитор в публичния сектор, оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност: счетоводна отчетност.
Димитър Григоров Григоров, специалност:
икономика и организация на труда, съдебносчетоводни експертизи.
Димитър Живков Живков, специалност: социално-икономическо планиране.
Димитър Здравчев Димитров, специалност:
икономика и организация на труда, банково
кредитиране.
Димитър К ирилов Радонов, специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Димитър Тонов Нейков, специалност: стопанска логистика, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Д и м чо Ата нас ов Б орис ов, спец иа л нос т:
финанси и кредит, икономика на транспорта,
автотехническа експертиза.
Добринка Добромирова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов, специалност:
икономика на труда, достъп до класифицирана
информация.

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

Доника Юлианова Георгиева, специалност:
счетоводство и контрол, аграрна икономика.
Дора Любенова Гърчева, специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Ева Александрова Златарева, специалност:
фин. кред. и застр. дело.
Евгения Иванова Сматракалева, специалност:
счетоводство и контрол.
Екатерина Йорданова Аргирова, специалност:
счетоводна отчетност, дипломиран одитор.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска,
специалност: икономика на външната търговия,
достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Павлова, специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Йорданова Митева, специалност: маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни
и финансово -ценови експер т изи, оценка на
недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Елена Петрова Иванова, специалност: икономика, планиране и отчетност на търговията
и МТС, специализация: счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
Елиза Калчева Иванова, специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими
имоти, достъп до класифицирана информация.
Елица Асенова Маркова, специалност: счетоводна отчетност, подготовка, разработка и
управление на проекти, финансирани от ЕС,
МСС, съдебно-счетоводни експертизи.
Елисавета Владова Асенова, специалност:
икономика и организация на труда, оценител
на търговски предприятия.
Емил Асенов Атанасов, специалност: доц.
д-р по счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност, вътрешен одитор на
системи за управление на качеството.
Емил Върбанов Томов, специалност: организация на производство и управление в промишлеността.
Емил Димит ров Симеонов, специа лност:
икономика и управление на търговията, финанси
и счетоводство, право.
Д-р емил Емилов Митов, специалност: стопанско управление – стратегическо управление.
Емил Любенов Генов, специалност: социалноикономическо планиране.
Емил Костов Ангелов, специалност: финанси – банково дело.
Емилия Александрова Ганева, специалност:
счетоводство и контрол.
Емилия Бонева Стоянова, специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти,
оценка на търговски предприятия.
Емилия Стоянова Захариева, специалност:
счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Жени Петкова Гаджалова, специалност: счетоводна отчетност, публична администрация.
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Жоро Светославов Николов, специалност:
маркетинг и мениджмънт, оценител на инвестиционен проект, цели държавни и общински
предприятия.
Жулиета Страшимирова Господинова, специалност: икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Златка Танева Добрева, специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на
земеделск и земи, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Зорка Костадинова Георгиева, специалност:
счетоводна отчетност.
Зорница Николаева Иванова, специалност:
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова, специалност:
маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни
експертизи.
Зоя Георгиева Желязкова, специалност: икономика и организация на туризма, мениджмънт
и маркетинг, финансово-счетоводна отчетност.
Ива Спасова Вълкова, специалност: икономика и управление на селското стопанство, оценител на цели държавни и общински дружества,
недвижими имоти.
Иван Владимиров Лазаров, специалност:
счетоводство и контрол.
Иванка Христова Ценова, специалност: счетоводство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев, специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни
стандарти.
Ивайло Василев Стоянов, специалност: финанси, стопанско управление и администрация.
Ивайло Ва лентинов Динев, специа лност:
счетоводство и контрол.
Ивайло Петков Узунов, специалност: счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.
Иван Борисов Вутов, специалност: икономика
на труда, санитарен инспектор.
Иван Вълчев Иванов, специалност: финанси,
съобщителна и осигурителна техника и системи,
оценител на земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, машини
и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи,
банково дело.
Иван Георгиев Арнаутски, специалност: машинна обработка.
Иван Димитров Петров, специалност: икономика на труда и социално дело.
Д-р Иван Драгов Тренчев, специалност: финанси – банково дело, математика, информатика,
достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Йонов, специалност: счетоводна
отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков, специалност: счетоводна
отчетност, икономика, организация и управление
на промишленото производство.
Иван Христов Узунов, специалност: финанси
и кредит, специалност: счетоводство на селското
и горското стопанство, специализация: менидж-
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мънт и маркетинг на малка фирма и средно
предприятие, достъп до класифицирана инф.
И ва на М и н чева Хрис т ова, спец иа л нос т:
икономика и управление на промишлеността,
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на земеделски земи.
Иван Младенов Младенов, специалност: счетоводна отчетност.
Иванка Георгиева Златева, специалност: финанси и кредит, бизнес администрация.
Иванка Костадинова Мишева, специалност:
финанси и кредит, експерт по финансово-счетоводни проблеми.
Иванка Любенова Радулова, специалност:
икономика – бизнес администрация.
Иванка Николова Кьосовска, специалност:
народностопанско планиране, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, земеделски земи и
трайни насаждения.
Иво Любомиров Димов, специалност: финанси, оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки, специалност: счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова, специалност:
счетоводна отчетност.
Илина Иванова Савчева, специалност: икономика на сигурността и отбраната, инженерхимик, фелдшер.
Илия Стефанов Алексиев, специалност: народностопанско планиране.
Илка Нецова Георгиева, специалност: счетоводство и контрол.
Илонна Тодорова Богданова-Георгиева, специалност: икономика и организация на труда,
пенсии.
Ирена Васи лева Ц вет кова, спец иа л нос т:
финанаси.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова,
специалност: социално-икономическо планиране, обществени поръчки, счетоводна и данъчна
уредба.
Ирина Станкова Стоилова, специа лност:
финанси и кредит, оценител на машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания,
придобита правосопособност като брокер.
Ирина Тодорова Илиева, специалност: счетоводство и контрол.
Искра Асенова Айвазова, специалност: икономика и организация на селското стопанство,
основи на мениджмънта.
Йонина Иванова Донова, специалност: публични финанси, квалификация: фирмено счетоводство, финансови отчети на предприятия и одит.
Йорданка Павлова Лазарова, специалност:
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка Стойнева Канова, специалност:
икономика и организация на МТС, фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Йорданка Тодорова Николова, специалност:
макроикономика – банково и застрахователно
дело.
Йосиф Красимиров Радулов, специалност:
маркетинг и мениджмънт.
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Йосиф Михаил Арие, специалност: финанси
и кредит.
Катерина Атанасова Михова, специалност:
икономика на вътрешната търговия, горско стопанство, достъп до класифицирана информация.
Катя Евлогиева Еремиева-Лозанова, специалност: маркетинг и мениджмънт.
Кирил Борисов Георгиев, специалност: икономика на транспорта, оценител на търговски
предприятия и вземания, недвижими имоти.
Кирил Василев Будинов, специалност: маркетинг, технология на живот. хран. продукти,
консерв. и общ. хранене.
Кирил Георгиев Петров, специалност: социално и застрахователно дело.
Кирил Кралчев Методиев, спецалност: счетоводна отчетност.
Красимир Манолов Петров, специалност:
счетоводна отчетност.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност:
счетоводна отчетност.
Красимира Георгиева Костова, специалност:
счетоводство и контрол, одитор на системи за
управление на качеството.
Красимира Методиева Коцева, специалност:
икономика на т ъргови ята и промишлеността – средно икономическо образование.
Красимира Цветкова Горянова, специалност:
икономика и организация на труда.
Кристена Илиева Божилова, специалност:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.
Констанца Иванова А лександрова, специалност: финанси и кредит, държавен финансов
контрол.
Костадин Златанов Костадинов, специалност: финанси, оценка на недвижими имоти и
земеделски земи, достъп до класифицирана инф.
Кънчо Аркадиев Николов, специалност: организация на производството и управление в
промишлеността.
Лилия Василева Иванова, специалност: счетоводство и контрол.
Любомир Бонов Бонев, специалност: социално-икономическо планиране, оценител на
недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Константинов Васев, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
международни икономически отношения, специалност: транспортно строителство – пътно
строителство, оценка на недвижими имоти,
търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов, специалност: международни икономически отношения, съдебносчетоводни експертизи.
Лидия Георгиева Савкова, специалност: икономика, счетоводна отчетност.
Лидия Петрова Лазарова-Атева, специалност:
счетоводна отчетност, МСС, международни стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
Лидия Петрова Лютакова, специалност: счетоводство и контрол.

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

Лилия Маринова Трифонова, специалност:
икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова, специалност: икономика и отчетност на търговията и промишлеността, данъци и данъчно облагане на фирми и
физически лица.
Любка Стоилова Кочева, специалност: организация на производството и управление в
промишлеността.
Любомир Илиев Полинчев, специалност:
счет овод на о т че т нос т, д и п лом и ра н од и т ор,
независим финансов одит по международните
счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти.
Людмила Недялкова Колева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Малинка Атанасова Димитрова, специалност:
икономика на промишлеността, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Марг ари т а Бла г о ева Я к и мова , спец иа лнос т: соц иа л но -и коном и ческ а и нформа ц и я,
право – морско право, оценител на недвижими
имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Маргарита Евгениева Ранчинска, специалност:
счетоводство и контрол.
Маргарита Методиева Георгиева, специалност:
счетоводна отчетност.
Маргарита Николова Ананиева, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Маргарита Ценова Костова, специалност:
икономика и управление на индустрията, оценка на цели държавни и общински предприятия,
недвижими имоти, финансови институции, права
на интелектуална и индустриална собственост.
Мариана Георгиева Шебова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Мариела Стоянова Стоянова, специалност:
финанси и кредит.
Мариета Р у менова Най денова-Георг иева,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на цели предприятия, дялове и акции от
капитала им.
Марийка Стефанова Цолачева, специалност:
интелектуална собственост, финанси и счетоводство, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова, специалност:
народностопанско планиране.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова, специалност: икономика и управление на промишлеността, интелектуална собственост, право.
Мария Атанасова Макавеева, специалност:
икономика на транспорта.
Мария Жорова Лалева-Гуевска, специалност:
икономика и управление на селското стопанство,
оценител на недвижими имоти, на цели държавни
и общински предприятия.
Мария Иванова Чочева-Тончева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Мария Кирилова Костова, специалност: социално-икономическо планиране.
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Мария Петрова Колева, специалност: финанси
и кредит, право.
Марко Петров Терзийски, специалност: счетоводна отчетност.
Мая Ангелова Петрова, специалност: финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен
консултант.
Мая Цветанова Василева, специалност: управление и планиране на народното стопанство,
оценител на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти.
Меглена Петрова Желенска, специалност:
маркетинг и мениджмънт, специалност: счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев, специалност: икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова, специалност:
счетоводство и контрол, независим финансов
одит, достъп до класифицирана информация.
Миглена Петкова Стамболиева, специалност:
международни икономически отношения, право,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност:
счетоводство и контрол.
Милена Димова Рашева, специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление
на индустрията.
Милита Йорданова Христова, специалност:
управление и планиране, дипломиран одитор,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова, специалност: икономика и управление на търговията, оценител
на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева, специалност: финанси и кредит, експерт счетоводител, финансист.
Милю Петков Герганов, специалност: счетоводна отчетност.
Мимоза Вутова Влъчкова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Мирослав Жеков Николов, специа лност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Минчо Василев Минчев, специалност: приложна математика, брокер на ценни книжа,
инвестиционен консултант.
Митко Николов Тоцев, специалност: финанси.
Михаела Любомирова Йоргова, специалност:
икономика на промишлеността.
Момчил Георгиев Жеков, специалност: финанси.
Наталия Петрова Каменова, специалност:
финанси и кредит, достъп до класифицирана
информация.
На деж да Коцова Тодорова, специа лност:
счетоводна отчетност.
Надежда Такова Лазарова, специалност: финанси и кредит.
Недка Иванова Петрова, специалност: икономика и управление на транспорта, автомобилен
транспорт.
Недко Йорданов Тодоров, специалност: управление на стопанските дейности в промишлеността, финанси и счетоводство.
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Нед ялка Георгиева Йоцова, специалност:
икономика на промишлеността.
Нели Христова Владимирова, специалност:
икономика и управление на промишлеността.
Николай Георгиев Цонев, специалност: икономика и управление на транспорта, оценка
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
търговски предприятия, финансови активи и
финансови институции, права на интелектуална
и индустриална собственост, земеделски земи и
подобренията върху тях.
Нели Петрова Михайлова, специалност: икономика на индустрията, счетоводство, право.
Нина Спасова Стоименова, специалност: маркетинг и мениджмънт, счетоводство, финанси и
контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Нора Борова Петрова, специалност: финанси
на предприятията.
Николай Недков Тодоров, специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Желенски, специалност:
планиране на народното стопанство, извършване
на независим финансов одит по международните
счетоводни и одиторски стандарти, оценка на
земеделски земи.
Пенка Кирилова Стоянова, специалност: счетоводна отчетност, икономика и мениджмънт,
оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Петко Парашкевов Миков, специалност: социално и застрахователно дело.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: счетоводство и контрол.
Петър Илиев Иванов, специалност: икономика
на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Петър Николов Петров, специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност
достъп до класифицирана информация.
Петър Панайотов Иванов, специалност: икономика и управление на търговията, бизнес в
туризма и общественото хранене.
Петър Христов Ковачев, специалност: финанси.
Петя Васкова Христова, специалност: международни икономически отношения маркетинг.
Пламен Асенов Лазаров, специалност: счетоводство и контрол, валутна наличност и сделки
с ценни книжа, вътрешен контрол на валутните
операции в търговските банки, условия на валутния режим в Република България, банкови
експертизи.
Пламен Иванов Антов, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
оценител на цели предпри яти я, недви ж ими
имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
Пламен Кимонов Илиев, специалност: счетоводство и контрол, право.
П ламен С т ефа нов Ца н ков, спец иа л нос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Победа Гечева Йонова, специалност: орг. маш.
обр. икон. информация.
Радка Йорданова Бончева, специалност: икономика на промишлеността.
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Радка Ненова Николова, специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование,
финансово-счетоводни проблеми.
Радослава Николова Лалова, специалност:
счетоводство и контрол, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Радост Александрова Димитрова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Райна Цветанова Кръстева, специалност: счетоводство и контрол, квалификация: управление
на административната дейност.
Рангел Богданов Угляров, специалност: икономика на промишлеността.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност:
счетоводство и контрол.
Рени Кръстева Стоянова, специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство
и контрол.
Роза Стоянова Георгиева, специалност: финанси и кредит, дипломиран одитор.
Розалина Василева Колева, специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск,
валутни опции, международни разплащания,
извършвани от ТБ.
Ромео Илиев Згалевски, специалност: социално и застрахователно дело.
Росен Руменов Стоянов, специалност: финанси.
Росен Стоянов Костов, специалност: икономика, оценител на недвижими имоти, на машини
и съоръжения и на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева, специа лност:
счетоводна отчетност, стопанско управление,
оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Владимирова Шонева, специалност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност.
Росица Георгиева Асенова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Младенова, специалност:
икономика и организация на труда, икономика
на здравеопазването.
Росица Станчева Томова, специалност: икономика и организация на труда.
Ру мен Димит ров Любенов, специа лност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Димитров Цачев, специалност: икономика и организация на труда, оценител на
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия, достъп до класифицирана информация.
Ру мен Цветанов Върбанов, специа лност:
икономика и организация на труда.
Румяна Александрова Георгиева, специалност:
икономика и управление в промишлеността.
Доц. Румяна Любомирова Бресничка, специалност: организация на производството и
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управление в промишленост та, оценител на
търговски марки и промишлени образци.
Ру м яна Пет рова Евтимова, специа лност:
финанси и кредит, счетоводство с програмен
продукт, оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Румяна Христова Димитрова, специалност:
финанси и кредит.
Р у м яна Верг и лова Начева, спец иа лност:
ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка
на електронноизчислителна техника.
Сашо Христов Николов, специалност: икономика и организация на селското стопанство
оценка на недвижими имоти, земеделски земи,
цели държавни и общински предприятия, други
активи (ново и съвременно българско изкуство,
нумизматика, антиквариат, археологически паметници на културата).
Светла Иванова Деянова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Стоянова Михайлова, специалност:
търговия (техникум), анализ на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане
на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Светослава Радева Георгиева, специалност:
икономика и управление на търговията.
Севастианна Петрова Григорова, специалност: финанси и кредит, фирмено счетоводство,
вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до
класифицирана информация.
Силвия Николова Якимова, специалност:
счетоводство на нефинансовите предприятия,
счетоводен мениджмънт в търговските дружества,
здравен мениджмънт.
Симеон Ананиев Ананиев, специалност: икономика на транспортна фирма, счетоводство и
контрол, достъп до класифицирана информация.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Борисова Илиева, специа лност:
счетоводство и контрол.
Снежана Тодорова Петрова, специалност:
счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова, специалност:
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Снеж ка К и ри лова И л иева, спец иа л нос т:
икономика – бизнес администрация, стопанско
управление, счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Светлана Балева Рошкева, специалност: финанси и кредит, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Снеж ка К и ри лова И л иева, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнес администрация, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
С та н и м и р Я н ков Тодоров, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, оценка на машини и
съоражения, оценка за недвижими имоти.
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Станислав Веселинов Юрчиев, специалност:
счетоводство и контрол, финанси, право.
Стефан Иванов Мирински, специалност: прогнозиране и планиране, оценка на недвижими
имоти, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Стили ян Ру менов Христов, специа лност:
счетоводство и контрол.
Стоимен Иванов Петков, специалност: счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев, специалност: счетоводство и контрол.
С т ой чо С т оя нов Н и колов, спец иа л нос т:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
С т оя н Де л чев Гешев, с пец и а л но с т: н ародностопанско планиране, оценка на машини
и съоръжения.
Стоянка Иванова Нетовска, специалност: счетоводство и контрол, икономика на търговията.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност:
икономика на промишлеността.
Тамара Веселинова Гергова, специалност:
счетоводство и контрол.
Таня Велинова Божилова, специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева, специалност: маркетинг, счетоводство и контрол.
Татяна Здравкова Стоянова, специалност:
магистър по икономика, маркетолог, оценител на
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
експерт по оценка и акредитация на лечебни
заведения за болнична помощ и диагностичноконсултативни центрове.
Татяна Иванова Илева, специалност: икономика на промишлеността, оценител на търговски предприятия и вземания, разработване
и управление на проекти, финансирани от ЕС.
Таня Петрова Георгиева, специалност: счетоводство и контрол, финанси, достъп до класифицирана информация.
Татяна Христова Димитрова, специалност:
иконом ика на п ром иш леност та, финансово
счетоводство, финансов контрол и одиторски
стандарти, търговско право.
Теменужка Стойнева Шаламанова, специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Теменужка Христова Караджова, специалност:
финанси и кредит.
Тенчо Петков Стоев, специалност: икономическа информатика, национална сигурност и
отбрана, достъп до класифицирана информация.
Тереза Спасова Добрева, специалност: счетоводство и контрол.
Теодора Василева Златанова, специалност:
счетоводство и контрол.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов, специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
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Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова, специалност: икономическо планиране, икономическа журналистика, оценител на търговски
предприятия.
Тошко Николов Поптолев, специалност: финанси и кредит, регистриран одитор – независим
финансов одит на финансови отчети.
Филка Славова Станимирова, специалност:
търговия и отчетност в търговията.
Христина Иванова Стамова, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови
институции.
Христина Петкова Староманова, специалност:
счетоводство и контрол.
Христо Иванов Стоянов, специалност: техника и технология на текстила и облеклото,
специализация: финансов мениджмънт, оценка
на машини и съоръжения, сертификат – обучение
за автоексперти.
Христо Илиев Чамов, специалност: счетоводна отчетност.
Цвета Петрова Хаджиева, специалност: счетоводство и контрол.
Цветан Николов Лалев, специалност: икономика и управление на търговията.
Цветана Любенова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол.
Цветанка Василева Карабельова, специалност:
финанси, оценка на недвижими имоти.
Цветанка Харалампиева Семкова, специалност: финанси.
Цонка Николова Гергова, специалност: финанси и кредит, оценител на финансови институции,
банков финансов анализ, вътрешен контрол.
Юлия Борисова Христова, специалност: финанси и кредит.
Юлия Ботева Каримова, специалност: международни икономически отношения, финанси.
Юлия Иванова Нитова, специалност: счетоводна отчетност.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност: икономика и управление на търговията.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Юлка Георгиева Дянкова, специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Яна Сергеева Данаилова, специалност: международни икономически отношения, оценка на
недвижими имоти.
Янка Жел язкова Демирева, специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
Янка Паска лева Ча л ъкова, спец иа лност:
икономика на промишлеността, международни
счетоводни стандарти.
Янка Първанова Александрова, специалност:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Ясен Петров Стефанов, специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одит в публичния
сектор, достъп до класифицирана информация.
Янка Тодорова Петрова, специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни
стандарти.
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4.3 Съдебно-стокова експертиза
Александър Иванов Кюркчиев, специалност:
математика, специализация: статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и
промили върху цени и задължения.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност:
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Анета Евгениева Янкова, специалност: управление и планиране на народното стопанство,
специализация: организация и технология на
държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност: счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
А нтони я Димит рова Фака лийска, специалност: финанси и кредит, оценител на цели
държавни и общински предприятия, земеделски
земи, достъп до класифицирана информация.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансовоикономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
Биляна Демирева Демирева, специалност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнес
администрация, специалист по маркетинг.
Валентин Генчев Гетов, специалност: управление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров, специалност:
икономика и управление в транспорта, международен транспорт.
Валери Ганчев Пелов, специалност: икономика
на търговията, валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Христов Христов, специалност: организация на производството и управл. в транспорта.
Ваня Великова Григорова, специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова, специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство и контрол, МИО, право, оценка на права
на интелектуална и индустриална собственост,
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, достъп до класифицирана информация.
Васил Иванов Вутов, специалност: публична
админист раци я – у правление на европейск и
проекти, застрахователно дело.
Васил Стоилов Бонев, специалност: икономика, организация и управление на селското
стопанство, оценител на машини и съоръжения,
активи, земеделски земи.
Васко Крумов Ефремов, специалност: счетоводна отчетност.
Величка Генчева Тодорова, специа лност:
планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
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Вел ян Железчев Железчев, специа лност:
финанси.
Венелин Борисов Томов, специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Вера Николова Коларова, специалност: икономика и управление на търговията.
Весел и н Д и м и т ров Я н ков, спец иа л нос т:
организация на производството и управление
в промишленост та, ръководител-движение и
търговска експлоатация.
Веселина Георгиева Попова, специалност:
икономика – бизнес администрация, оценка на
търговски предприятия, инвестиционен проект.
В е с е л и н а И л иев а Та нев а , с пец и а л но с т:
ОПОИИ.
Виолета Димитрова Младенова, специалност:
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
счетоводство и контрол.
Владимир Петков Георгиев, специалност:
икономика и организиция на труда.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова,
специалност: финанси.
Гана Александрова Богданова, специалност:
счетоводна отчетност, експерт по счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
оценител на инвестиционен проект.
Георги Ганов Иванов, специалност: икономика
и организация на вътрешната търговия, финанси
на предприятията, международни икономически
отношения.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност:
финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни
организации.
Григор Димитров Григоров, специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Даня Николова Иванова, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова, специалност:
финанси, информационни технологии в банковото дело.
Диана цветкова христова, специалност: електронна т-ка ППМЕ, оценител на машини и
съоръжения.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност: икономика и управление на търговията.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност: счетоводна отчетност.
Димитър Живков Живков, специалност: социално-икономическо планиране.
Димит ър К ирилов Радонов, специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност: икономика на съобщенията.
Димитър Тодоров Милушев, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
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Дора Любенова Гърчева, специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска,
специалност: икономика на външната търговия,
достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Павлова, специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Йорданова Митева, специалност: маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни
и финансово -ценови експер т изи, оценка на
недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Елена Петрова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
Елисавета Владова Асенова, специалност:
икономика и организация на труда, оценител на
търговски предприятия.
Емил Върбанов Томов, специа лност: организация на производството и управление в
промишлеността.
Емил Костов Ангелов, специалност: финанси – банково дело.
Емилия Бонева Стоянова, специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти,
оценка на търговски предприятия.
Емилия Тодорова Милушева, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Жени Петкова Гаджалова, специалност: счетоводна отчетност, публична администрация.
Жулиета Страшимирова Господинова, специалност: икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Златка Танева Добрева, специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Зорница Николаева Иванова, специалност:
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Ивайло Николов Бойчев, специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни
стандарти.
Иван Димитров Петров, специалност: икономика на труда и социално дело.
Иван Петров Йонов, специалност: счетоводна
отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифиц. информация.
Иван Петров Ласков, специалност: счетоводна
отчетност, икономика, организация и управление
на промишленото производство.
Иван Христов Узунов, специалност: финанси и
кредит, специалност: счетоводство на селското и
горското стопанство, специализация: мениджмънт
и маркетинг на малка фирма и средно предприятие, достъп до класифицирана информация.
Илия Стефанов Алексиев, специалност: народностопанско планиране.
Илка Нецова Георгиева, специалност: счетоводство и контрол.
Йорданка Павлова Лазарова, специалност:
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка Стойнева Канова, специалност:
икономика и организация на МТС, фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
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Методи Петров Методиев, специалност: икономика и управление на промишлеността.
Тоня Иванова Ташева, специалност: геодезия, фотогрметрия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Кирил Василев Будинов, специалност: маркетинг, технология на живот. хран. продукти,
консерв. и общ. хранене.
Красимира Цветкова Горянова, специалност:
икономика и организация на труда.
Кристена Илиева Божилова, специалност:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.
Лазарина Николова Койчева, специалност:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифиц. информация.
Лидия Петрова Лютакова, специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова, специалност: счетоводство и контрол.
Лиляна Петрова Райкова, специалност: икономика на промишлеността.
Любомир Константинов Васев, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
международни икономически отношения, специалност: транспортно строителство – пътно
строителство, оценка на недви ж ими имоти,
търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов, специалност: международни икономически отношения, съдебносчетоводни експертизи.
Людмила Недялкова Колева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Маргарита Благоева Якимова, специалност: социално-икономическа информация, право – морско п раво, оцени тел на недви ж ими имот и,
търговски предприятия и вземания, машини и
съоръжения.
Маргарита Петкова Динкова, специалност:
финанси и кредит.
Мариана Иванова Чапарова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Мариета Р у менова Най денова-Георг иева,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, цели
предприятия, дялове и акции от капитала им.
Марийка Тодорова Николова, специалност:
народностопанско планиране.
Мария Иванова Чочева-Тончева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Меглена Петрова Желенска, специалност:
маркетинг и мениджмънт, специалност: счетоводство и контрол.
Миглена Антонова Павлова, специалност:
счетоводство и контрол, независим финансов
одит, достъп до класифиц. информация.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност:
счетоводство и контрол.
Милена Димова Рашева, специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление на
индустрията.
Милита Йорданова Христова, специалност:
управление и планиране, дипломиран одитор,
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експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова, специалност: икономика и управление на търговията, оценител на
недвижими имоти.
Милю Петков Герганов, специалност: счетоводна отчетност.
Мирослав Жеков Николов, специа лност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Михаела Любомирова Йоргова, специалност:
икономика на промишлеността.
Наталия Петрова Каменова, специалност: финанси и кредит, достъп до класифиц. информация.
Нели Желева Терзиева, специалност: стокознание.
Методи Петров Методиев, специалност: икономика и управление на промишлеността.
Нели Петрова Михайлова, специалност: икономика на индустрията, счетоводство, право.
Николай Недков Тодоров, специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Желенски, специалност:
планиране на народното стопанство, извършване
на независим финансов одит по международните
счетоводни и одиторски стандарти, оценка на
земеделски земи.
Пенка Александрова Делчева, специалност:
организация на производство и управление в
транспорта, оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, достъп до класифицирана информация.
Петър Илиев Иванов, специалност: икономика
на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Петър Николов Петров, специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност,
достъп до класифицирана информация.
Петър Христов Ковачев, специалност: финанси.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: счетоводство и контрол.
Пламен Асенов Лазаров, специалност: счетоводство и контрол, валутна наличност и сделки
с ценни книжа, вътрешен контрол на валутните
операции в търговските банки, условия на валутния режим в Република България, банкови
експертизи.
Пламен Иванов Антов, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
оценител на цели предпри яти я, недви ж ими
имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
П ламен С т ефа нов Ца нков, спец иа лнос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Радко Иванов Чапаров, специалност: технология на металите, оценка на машини и съоръжения
в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата
промишленост, търговията, общественото хранене
и транспорта, достъп до класифиц. информация.
Роза Стоянова Георгиева, специалност: финанси и кредит, дипломиран одитор.
Росен Руменов Стоянов, специалност: финанси.
Росица Боянова Георгиева, специалност: счетоводна отчетност, стопанско управление, оценител
на търговски предприятия и вземания.
Росица Станчева Томова, специалност: икономика и организация на труда.
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Румен Димитров Любенов, специалност: счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Р у м яна Верг и лова Начева, спец иа лност:
ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка
на електронноизчислителна техника.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова,
специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Светослава Радева Георгиева, специалност:
икономика и управление на търговията.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Тодорова Петрова, специалност:
счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова, специалност:
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Снеж ка К и ри лова И л иева, спец иа л нос т:
икономика – бизнес администрация, стопанско
управление, счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифиц. информация.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Светла Иванова Деянова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия
Снежка Кирилова Илиева, специалност: счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнес
администрация, съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Станимир Янков Тодоров, специалност: счетоводство и контрол, оценка на машини и съоражения, оценка за недвижими имоти.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност:
счетоводство и контрол, финанси, право.
С т ой чо С т оя нов Н и колов, спец иа л нос т:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифиц. информация.
Стоян Делчев Гешев, специалност: народностопанско планиране, оценка на машини и съоръжения.
Таня Велинова Божилова, специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева, специалност: маркетинг, счетоводство и контрол.
Татяна Здравкова Стоянова, специалност:
магистър по икономика, маркетолог, оценител
на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дру жества, оборотни и дълготрайни активи
оценка и акредитация на лечебни заведения за
болнична помощ и диагностично-консултативни
центрове.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: икономика на вътрешната търговия
Тинко Петков Трифонов, специалност: автоматизация на дискретни производства, организация
и управление на външната търговия, международна търговия.
Цветанка Харалампиева Семкова, специалност: финанси.
Христо Иванов Стоянов, специалност: техника и технология на текстила и облеклото,
специализация: финансов мениджмънт, оценка
на машини и съоръжения, сертификат – обучение
за автоексперти.
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Цвета Петрова Хаджиева, специалност: счетоводство и контрол.
Цветан Николов Лалев, специалност: икономика и управление на търговията.
Цветолюб Лазаров Павлов, специалност: радио- и телевизионна техника, специалност: фирмен
мениджмънт, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и
съоръжения, оборотни и дълготрайни активи,
сертификат: европейски компютърен сертификат – експерт, достъп до класифиц. информация.
Цонка Николова Гергова, специалност: финанси и кредит, банков финансов анализ, вътрешен
контрол, оценител на финансови институции.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност:
икономика и управление на търговията.
Юлка Георгиева Дянкова, специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Яна Стоянова Дешева, специалност: физика
и математика, счетоводство и контрол, банково
и бюджетно счетоводство.
Янка Първанова Александрова, специалност:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Янка Жел язкова Демирева, специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно- техническа експертиза
Аделина Иванова Михайлова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения.
Адриан Иванов Трънкаров, специалност: горско стопанство, стопанско управление, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
регистриран в публичния регистър за упражняване
на частна лесовъдска практика и за извършване
на дейности в горския фонд.
Адриана Николаева Джокова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти.
А лбена Георгиева Кръстева, специалност:
инженерна химия.
А лекса н д ре та Н и колаева Върба н човск а,
специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими
имоти.
А лександър Василев Пенев, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Александър Велков Гоцев, специалност: топлотехника.
Александър Евлогиев Николов, специалност:
автоматизация и комплексна механизация на
машиностроенето, специалност: международни
икономически отношения.
Александър Желязков Костадинов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
артилерийско и инструментално разузнаване,
достъп до класифиц. информация.
К.т.н. Александър Кирилов Кънев, специалност: металургия на черни метали.
Алекси Атанасов Чиликов, специалност: механ. уредостроене, оценител на интелектуална и
индустриална собственост, машини и съоръжения
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в сферата на машиностроенето, специалното
производство, приборите и средствата за автоматизация, електронната промишленост, леката
и тежката промишленост.
Анастас Русков Русков, специалност: геодезия,
фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти.
Анастасия Иванова Бошнакова, специалност:
архитектура, промишлено и гражданско строителство – конструкции, опазване на паметниците
на културата.
Анастасия Райкова Белопитова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Анастасия Славчева Костова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Анатоли Веселинов Петров, специалност:
индустриален мениджмънт – инженер-мениджър,
управление на софтуерни активи, правосопособен
да извършва софтуерен одит на физически и
юридически лица.
Анатоли Евгениев Михайлов, специалност:
ел. централи и мрежи.
Ангел Димитров Илиев, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
недвижими имоти.
А нгел Йорданов Младенов, специа лност:
електроенергетика, автотехническа експертиза.
Ангел Кирилов Ангелов, специалност: автомобилни войски, транспортна техника и технология,
автоконтрольор.
Ангел Петров Муташки, специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Ангелина Димитрова Маринова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Андрей Страхилов Герасимов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
А нета Георгиева Каменова-Вапорд ж иева,
специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
Анета Добрева Зеринова, специалност: промишлена топлотехника, технология на заведения за обществено хранене, комунално-битово
обслужване и сгради за търговия.
А нета Иванова Йорданова, специа лност:
електроснабдяване и електорообзавеждане на
промишлеността и транспорта, пълна проектантска правоспособност по част „Електрическа“.
Анна Василева Петрова, специалност: дървообработване и производство на мебели, инженердизайнер – производство на мебели.
Анна Здравкова Балевска, специалност: автоматизация на производството, оценител на
машини и съоръжения, недвижими имоти.
Антоанела Дончева Цукева, специалност:
промишлено строителство – конструкции, конструкции на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева,
специалност: технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини и
съоръжения, активи.
Антоанета Василева Христова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оцени-
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тел на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Иванова Донова, специалност: земеустройство, технически дейности при прилагане
на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ.
Антон Михайлов Михайлов, специалност: химическа технология на дървесината, икономика,
организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО И ОВОС.
Антони Вълков Запрянов, специалност: машинен инженер, военен инженер по експлоатация
на автотранспортната техника, достъп до класифицирана информация.
Антония Господинова Чепилева, специалност:
архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Асен Драгомиров Стоянов, специалност: строителен инженер по конструкции на промишлени,
жилищни и обществени сгради.
Анушка Георгиева Момчилова, специалност:
промишлена топлотехника.
Апостол Йорданов Ангелов, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето, металообработващата промишленост и транспорта.
Атанас Георгиев Черпоков, специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Димитров Атанасов, специалност: изчислителна техника, автотехническа експертиза,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Атанас Димитров Филипов, специалност: ел.
централи и мрежи.
Атанас Илиев Желязков, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и
общински предприятия, на машини и съоръжения.
Атанас Михайлов Орозов, специалност: земеустройство.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност:
технология на машиностроенето, застрахователно
и социално дело, ефективно управление на промишленото предприятие.
Беатриче Еленкова Христова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Бисер Борисов Тодоров, специалност: топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация,
професионална компетентност в областта на
ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров, специалност: технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
Божидар Христов Дончев, специалност: транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова, специалност: технология на машиностроенето и металорежещите машини, топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев, специалност: уредостроене, оценител на машини и съоръжения.
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Бойко Тодоров Калъчев, специалност: технология и организация на жп транспорт, оценител на
оборотни и дълготрайни активи, автотехническа
експертиза.
Бойко Христов Панчев, специалностс: архитектура.
Борис Борисов Стамболиев, специалност:
архитектура.
Борис Георгиев Петков, специалност: хидравлика и пневматика.
Борис Константинов Борисов, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Борис Любомиров Станчев, специалност:
архитектура.
Борислав Георгиев Попов, специалност: горско стопанство, квалификация: оценка на гори
и на земи в горския фонд, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Борислав Младенов Савов, специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Борислав Рангелов Йорданов, специалност:
промишлена топлотехника.
Бранимир Светослав Костов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Валентин Лозанов Лозев, специалност: машинен инженер.
Валентин Рачев Симеонов, специалност: пътно
строителство, достъп до класифиц. информация.
Валентина Маринова Шишкова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител на земеделски земи, дейности по кадастъра.
Валентина Стефанова Николова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, оценка на машини и съоръжения, достъп
до класифицирана информация.
Валентина Стоянова Стоянова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Валентина Иванова Георгиева, специалност:
електрически машини и съоръжения.
Доц. д-р Валери Емилов Митков, специалност: металургия на черните метали, техника и
технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Валтер Евгениев Костадинов, специалност:
машинен инженер, патентопритежател и изобретател.
Валтер Николов Колев, специалност: летецпилот от БГА, летателна експлоатация на въздушния транспорт, международни икономически
отношени я и външноикономическа дейност,
система за управление на безопасността на полетите, въздушно законодателство, методичен
курс за проверяващ летателен персонал, превоз
на опасни товари по въздуха.
Валя Стефанова Петрова, специалност: транспортно строителство, икономика на транспортна
фирма, пълна проектантска правоспособност по
части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, технически контрол по
инвестиционни проекти, достъп до класифиц.
информация.
Ваня Димитрова Велянова, специалност: технология на металите, патентно дело, оценител в
областта на изобретенията и полезните модели,
търговски марки и промишлени образци.
Ваньо Янков Николов, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
оценител на недвижими имоти.
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Васил Андонов Веселинов, специалност: автотранспорт, трактори и кари – АТК.
Васил Николаев Николов, специалност: ел.
снабдяване на промишлени предприятия, оценител на машини и съоръжения, държавни и
общински предприятия.
Васил Николов Василев, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Васил Стефанов Михайлов, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Васил Стоянов Керемидарски, специалност:
ел. централи и мрежи.
Васил Танев Стайков, специалност: радиоелектронна техника, системи за сигурност, комуникации и безопасност на бизнеса, криминалистика.
Василка Богданова Дамянова, специалност:
строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вася Иванова Германова, специалност: машинен инженер – хидравлични машини, патентно
дело, оценител на интелектуална и индустриална
собственост.
Велислава Лозанова Борисова-Тодорова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Велимир Евстатиев Златарев, специалност:
технология на металите.
Величка Георгиева Тименова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Венелин Ангелов Карапанджев, специалност:
електронна техника – полупроводникови и микроелектронни прибори, технически методи и
средства за защита на класифицираната информация при физическата є сигурност и сигурността
на АИС и мрежи.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Венцислав Ангелов Пейков, специалност:
ПГС – технология на строителството, оценител
на недвижими имоти.
Венцеслав Михайлов Бобев, специалност: металургия на черните метали и леярство, валцуване
на металите, новости в прокатното производство.
Венцислав Кирилов Другански, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Вера Евтимова Профирова, специалност:
машиностроителни технологии и производствена техника, счетоводство и контрол, оценител
на машини и съоръжения, експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи.
Вера Маринова Ахмакова, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
правоспособност да извършва дейности по кадастъра, оценител на недвижими имоти, земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
оценка на въздействието върху околната среда,
оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, пълна проектантска правоспособност по част геодезическа.
Весела Стоянова Корова, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите, достъп до класифицирана информация.
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Веселин Владиславов Василев, специалност:
финанси, банково дело, експлоатация и ремонт
на летателните апарати, основни положения на
стандаратизацията в ЕС, НАТО и Република
България, мениджмънт на военновъздушните
сили, оценител на машини и съоръжения, достъп
до класифиц. информация.
Веселин Валентинов Люцканов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веселин Георгиев Тенекеджиев, специалност:
машинен инженер.
Веселин Дичев Дичев, специалност: строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство – конструктор.
Веселин Николаев Миндов, специалност: хидрогеология и инженерна геология – инженерна
геология.
Веселина Лалева Василковска, специалност:
горско стопанство, фирмен мениджмънт.
Веска Бориславова Тодорова, специалност:
машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, оценка на машини и съоръжения,
недвижими имоти.
Виолета Върбанова Шентова, специалност:
механично уредостроене, специализация: металорежещи машини и технологични процеси за
студена обработка на металите, патентно дело,
оценка на интелектуална и индустриална собственост.
Виолета Михайлова Гемкова, специалност:
промишлена тополотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Тенева, специалност: промишлена топлотехника, банков мениджмънт, корпоративни финанси, оценител на цели държавни
и общински предприятия, машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето, международни
финанси, финансов и кредитен анализ, маркетинг
и мениджмънт.
Владимир Василев Васев, специалност: ел.
снабдяване на промишлено предприятие.
Владимир Костов Господинов, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Владимир Маринов Маринов, специалност:
автоматика и телемеханика, експерт-оценител
на МПС, оценител на машини и съоръжения.
Владислав Георгиев Самоходов, специалност:
транспортна техника и технологии, автотехническа експертиза.
Габриела Любомирова Семова-Колева, специалност: архитектура, консервация на исторически
градове и сгради, икономика, организация и
счетоводство.
Галина Петкова Главчева, специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова, специалност: хидромелиоративно строителство.
Георги Андонов Георгиев, специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Асенов Стоименов, специалност: двигатели с вътрешно горене, дотъп до класифиц.
информация.
Георги Борисов Таков, специалност: експлоатация на свързочната техника, достъп до класифицирана информация.
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Георги Борисов Генчев, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, финанси, правоспособност по кадастъра, пълна проектантска
правоспособност по част геодезия, приложна
геодезия, вертикално планиране, трасировъчни
проекти и планове, планове за регулация, работа с
тотална станция Leica, преддоговорно обучение –
застрахователен консултант, сертификат по серитификационна схема EN 473 по метод вихъротоков,
сертификат за професионална квалификация по
безразрушителни методи на контрол – визуално
изпитване VT – ниво І и ІІ в съответствие със
стандарти БДС EN 473 и ISO, методи и подходи
за оценяване на недвижими имоти и земеделски
земи, нови европейски стандрати за оценяване
на недвижимите имоти.
Георги Василев Георгиев, специалност: маш. и
апар. хр. промишленост, оценител на търговски
предприятия, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Георги Димитров Грънчовски, специалност:
земеустройство, оценител на земеделски земи,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях, дейности
по кадастъра и имотния регистър.
Георги Костадинов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, достъп до класифиц. информация.
Георги Маринов Маринов, специалност: техническите средства на ГСМ, оценка на машини
и съоръжения.
Георги Нейчев Кацаров, специалност: ВиК –
мрежи и съоръжения.
Георги Стоянов Джоргов, специалност: геодезия и картография.
Д-р Георги Сълев Сачански, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Даниела Добрева Романова, специалност:
геодезия, пълна проектантска правоспособност,
приложение на географски информационни системи в регионалното и ландшафтното планиране
и градоустройството.
Даниела Янчева Анталавичева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Дарина Любомирова Гализова, специалност:
архитектура.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, мрежи и съоръжения.
Деница Любомирова Дерменджиева, специалност: механична технология на дървесината.
Десислава Калушева Вълчева, специалност:
промишлено и гражданско строителство, здравословни и безопасни условия на труд, координатор
по безопасност и здраве в строителството.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева,
специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Детелин Петков Ганчев, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Деян Великов Попов, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, достъп до класифицирана информация.
Диана Цвет кова Христова, специа лност:
електронна т-ка ППМЕ, оценител на машини и
съоръжения.
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Дико Георгиев Антонов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност да извършва дейности по кадастъра,
оценител на недвижими имоти.
Диляна Любомирова Вачковска, специалност:
топлинна и масообменна техника в химическата промишленост, пълна проектантска правоспособност по части отопление, вентилация,
климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, обследване за енергийна ефетивност
и сертифициране на сгради, проектиране на
сградни газови инсталации.
Димитринка Борисова Милевска, специалност: технология на шевното производство.
Димитър Атанасов, специалност: топло- и
ядрена енергетика, машинен инженер с пълна проек тантска правоспособност по части
т оп лоснабд я ва не, о т оп лен ие, вен т и ла ц и я и
климатизация.
Димит ър Илиев Димит ров, специа лност:
машинен ин женер по корабни двигатели и
механизми.
Дими т ър Йорданов И лиев, спец иа лност:
технология на машиностроенето, притежател
на патенти за различни изобретения.
Димитринка Христова Симеонова, специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценител на недвижими имоти.
Димитър Георгиев Симеонов, специалност:
промишлена топлотехника.
Димитър Димитров Антонов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Димитър Маламов Хабов, специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността, на транспорта, достъп до класифиц. инф.
Димит ър Николов Бузяков, специалност:
промишлено и гражданско строителство, организация на производството и управление в
строителството, оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти, достъп до класифиц.
информация.
Димитър Николов Николов, специалност:
разработка на полезни изкопаеми, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Д и м и т ър Пе ев Д и м и т р ов, спец иа л но с т:
танкови войски – технически, КЩ, инженернотехническа, АБТТ, оценител на електро- и
радиооборудване, достъп до класифиц. инф.
Димитър Петров Петев, специалност: радиои телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев, специалност: технология на машиностроене, оценка на машини
и съоръжения.
Димчо Славев Пиралков, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Д-р Добрин Маринов Диков, специалност:
радиотехника и телевизионна техника, достъп до
класифиц. информация, автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
Добрина Стефанова Ченева, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Донета Божкова Божкова, специалност: промишлено и гражданско строителство, фирмено
счетоводство, оценител на недвижими имоти,
ОВОС, стандартизация.
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Донка Цветкова Генова, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Евгени Николов Настев, специалност: промишлена топлотехника.
Евгений Николаев Гацов, специалност: архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгения Кръстева Табова, специалност: автоматика и телемеханика, патентен специалист,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евгения Филипова Киселинова, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство, оценка на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Евдокия Кирилова Димитрова, специалност:
промишлена електротехника, програмист.
Екатерина Лулчева Терзиева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Елена Ботьова Христова, специалност: подвижен железопътен състав, оценка на машини
и съоръжения.
Елена Гьорева Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти.
Елеонора Емилова Вълева, специа лност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Ели Кирилова Симова, специалност: водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова, специалност: хидротех ническо ст роителство, икономика на
недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти.
Елисавета Георгиева Лазарова, специалност:
подемно-транспортни строителни машини и
системи, счетоводство.
Елисавета Стоянова Йотова, специалност:
МАХХП, обследване за енергийна ефективнотс
и сертифициране на сгради.
Елияна Димитрова Христова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, оценител на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металорежещите
машини.
Емил Асенов Стефанов, специалност: строителство и архитектура, оценка на недвижими
имоти.
Емил Георгиев Стоянов, специалност: подемно-транспортни, строителни и минни машини.
Емил Димитров Христов, специалност: машиностроителни технологии и производствена
техника – технология на машиностроенето и
металорежещи машини.
Емил Любомиров Събев, специалност: строителство на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Емил Русев Русев, специалност: подемнотранспортни, строителни и минни машини, автотехническа експертиза, оценител на машини и
съоръжения в сферата на подемно-транспортни,
строителни и минни машини и съоръжения.
Емил Тодоров Соколов, специалност: машини
и апар. за хим. и хран. промишленост.
Емилия А нтонова Петрова, специалност:
общо машиностроене и уредостроене, оценка
на машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи.
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Емилия Георгиева Балканска-Василева, специалност: радиотехника.
Емилия Христова Точева, специалност: архитектура.
Емили я Цветанова Ми хайлова, специа лност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съоръжения.
Жанета Георгиева Велкова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Жанета Томова Стоянчева, специа лност:
хидромелиоративно строителство.
Живко Димитров Желев, специалност: промишлена топлотехника, оценител на машини и
съоръжения.
Ж ивко Здравков Мартинов, специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, достъп до класифиц.
информация.
Зорка Николова Милева-Василева, специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане, патентно
дело, достъп до класифицирана информация.
Ива Дамянова Урумова, специалност: промишлена топлотехника.
Ивайло Николов Димитров, специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра, достъп до класифиц. информация.
Иван Андонов Шестаков, специалност: горско
стопанство.
Доц. д-р Иван Атанасов Коларов, специалност:
подемно-транспортни и строителни машини и
системи.
Иван Атанасов Тодоров, специалност: технология и организация на автомобилния транспорт.
И ва н Васи лев И ва нов, спец иа л нос т: ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлено
предприятие – среден техник.
Иван Иванов Гешев, специалност: слаботокова ел. промишленост и експлоатация.
Иван Кирилов Янакиев, специалност: ел.
машини и апарати.
Иван Йорданов Иванов, специалност: геодезия.
Ст.н.с. ІІ ст. Иван Коев Митев, специалност:
технология на машиностроенето.
Иван Младенов Илиев, специалност: технология на минното производство, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
автотехническа експертиза.
Иван Николов Иванов, специа лност: топлинна и масообменна техника, патентно-лицензионна дейност, интелектуална собственост,
представител по индустриална собственост за
изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлен дизайн, оценител
на права на интелектуална и ииндустриална
собственост и други фактически отношения.
Иван Стефанов Иванов, специалност: механи чно у редост роене, п ъ лна п роек тан тска
правоспособност, електротехника, автоматика
и съобщителна техника, сервизно обслужване
на носими и возими пожарогасители, монтаж,
пусково-наладъчни работи и програмиране на
пожароизвестителна техника.
Иван Стойнов Кючуков, специалност: двигатели с вътршно горене, извършване на периодични прегледи на ППС в пункт от ІІ кат.
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Ст.н.с. Иван Стоянов Сивриев, специалност:
електроинженер, криминалистически анализ на
звукозапис (електро-лингвистичен анализ на
звукозаписи), достъп до класифиц. информация.
Иван Чанков Иванов, специалност: технология на машиностроенето и металите.
Иванка Атанасова Цветкова, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Иванка Георгиева Саралиева, специалност:
комплексна механизация и поточни линии, стопански мениджмънт, оценител на недвижими
имоти, права на интелектуална и индустриална
собственост.
Иванка Димитрова Коемджиева-Господинова, специалност: топлоенергетика и ядрена
енергетика, оценител на недвижими имоти,
обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Иванка Евлогиева Илиева, специалност: радиотехника, оценител на машини и съоръжения
в сферата на радиотехниката, електротехническата, електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника,
права на интелектуална собственост, недвижими
имоти, търговски предприятия.
Иванка Славчева Пакиданска, специалност:
текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на
интелектуална и индустриална собственост.
Ивета Драгиева Бинева-Николова, специалност: електротехника.
Иглика Димитрова Христова, специалност:
промишлена топлотехника, пълна проектантска
правоспособност по части отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника,
технологична на предприятия за производство,
складиране и търговия с храни и лекарства,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, проектиране на газови
инсталации.
Игор Янков Янкулов, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Илия Петров Гюров, специалност: комуникационна техника и технологии.
Илия Радков Дръндов, специалност: топлинна
и масообменна техника.
Ина Олегова Ангелова, специалност: архитектура.
Иск ра Васи лева Лоза нова, спец иа л нос т:
озеленяване.
Искра Димитрова Пенкова, специалност:
архитектура.
Ирена Атанасова Шумкова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност да извършва дейности по кадастъра,
компютърна обработка на информацията.
Ирина Иванова Петкова, специалност: изчислителни машини и устройства, достъп до
класифицирана информация.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност: автоматизация на производството, организация и планиране на инвестиционния процес,
мен и д ж ър -п р ед п риемач, оцен и т ел на цел и
държавни и общински предприятия, машини
и съоръжения в сферата на промишлеността,
строителството и енергетиката, пълномощник
за система за управление на качеството, одитор
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на система за производствен контрол на строителни продукти.
Йоланда Петрова Недева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Ангелов Жотев, специалност: двигатели с вътрешно горене, земемерство – среден
техник, патентно и изобретателско дело.
Йордан Атанасов Шопов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти, инвестиционни проекти
в публичния сектор, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, правоспособност да извършва дейност по кадастъра,
оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов, специалност: хидромелиоративно строителство, право, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Йордан Донев Йорданов, специалност: транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев, специалност:
подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството,
машиностроителната и металообработващата
промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Йорда н И ва нов Па ш у нов, спец иа л но с т:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Христов Нешев, специалност: ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
Йорданка Борисова Веселинова, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, пълна проектантска правоспособност.
Йорданка Симеонова Попова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева, специалност:
металургия на черните метали, мениджър по
международен бизнес, оценител на цели държавни и общински предприятия и вземания,
недвижими имоти, правоспособност като брокер.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева,
специалност: архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Йосиф Георгиев М ла денов, специа лност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения
Калинка Маркова Крумова, специалност:
промишлено и гражданско строителство
К а мен Н и колов Б ог да нов, спец иа л нос т:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните,
отоплителните и климатичните предприятия,
оценител на машини и съоръжения.
Камелия Иванова Виденова-Тончева, специалност: топлоенергетика и ядрена енергетика.
Катерина Атанасова Михова, специалност:
икономика на вът решната т ъргови я, горско
стопанство, достъп до класифиц. информация.
Катя Стоянова Дринова, специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията
върху тях, търговски предприятия.
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Керанка Христова Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Д-р Ка лин Пет ров Ра длов, специа лност:
машиностроене и уредостроене, дизайн на механични системи.
К.т.н. Кирил Атанасов Кирев, специалност:
радиотехника, оценител на органи за контрол
І ниво, пълна проектантска правоспособност.
К ирил Богданов Николаев, специа лност:
промишлена топлотехника – машинен инженер
Кирил Христов Велков, специалност: подвижен жп състав, доц. доктор, подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Кирилка Стоянова Димовска, специалност:
архитектура, компютърни технологии на архитекти.
Коста Петров Костов, специалност: транспортно строителство, организация и управление
на тактическите подразделения от родовете и
специалните войски.
К.т.н. Костадин Николов Куюмджиев, специалност: машини и апарати в хранителновк усовата промишленост, автоматизаци я на
дискретното производство.
Костадин Христов Буков, специалност: комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скринск и, специа лност:
промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Красимира Илиева Атанасова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи машини, икономика, банково счетоводство, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Красимира Николова Петкова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти,
вписан в публичния регистър на експертите
по ЕО и ОВОС със следните заявени елементи
на оценката: ландшафт, културно-историческо
наследство.
Крумяна Любенова Бумбарова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Кунка Николова Каменарова, специалност:
технология на биопроизводствата – аграрни и
хранителни биотехнологии, доктор генетична
трансформация на ечемик с човешки лактоферинов ген посредством директен генен принос.
Ла лка Рангелова Минкова, специа лност:
архитектура, санитарно инженерство.
Лена Георгиева Димитрова, специалност:
хидравлични машини и съоръжения, патентно
дело, представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на
изобретения и полезни модели, марки, ГО и
промишлен дизайн.
Лидия Ангелова Занова, специалност: икономика на транспорта, финанси и счетоводство,
финансов мениджмънт на фирмата.
Лилия Иванова Герова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Лило Петков Кунчев, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения.
Лиляна Кирилова Сотирова, специалност:
ел. измервателна техника.
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Лъчезар Пе т ров Гри г оров, спец иа л нос т:
архитектура.
Лъчезар Радев Радев, специалност: икономика и у правление на издателското дело и
полиграфията.
Любен Красимиров Петков, специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Любомир Богданов Николаев, специалност:
промишлена топлотехника.
Любомир Богомилов Методиев, специалност:
машинен инженер, икономика на транспортната фирма, оценител на машини и съоръжения,
експерт по финансово-икономически проблеми,
достъп до класифиц. информация.
Любомир Василев Цветков, специалност:
промишлена топлотехника, патентно дело.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
спец иа л нос т: меж д у народ н и и коном и ческ и
отношения, оценка на недвижими имоти, на
търговски предприятия.
Людмил Алексиев Недялков, специалност:
технология на машиностроенето, експерт – технически проблеми, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и
металообработващата промишленост.
Людмил Бориславов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Людмил Тодоров Маев, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, пълна
проектантска правосопособност за извършване
на дейности по кадастъра, достъп до класифиц.
информация.
Макари Новев Радев, специалност: ел. обзавеждане и автоматизация на промишлеността.
Манчо Григоров Манев, специалност: архитектура, оценка на недвижими имоти.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева, специалност: радиотехника – ВЧ, патентно дело.
Маргарита Йорданова Лозанова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография – среден техник.
Маргарита Райчева Гергова, специалност:
технология на машиностроенето.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност: ел. машини и апарати, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и
индустриална собственост.
Мариела Димитрова Велинова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Владимиров Йорданов, специалност:
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифиц.
информация.
Марина Игнатова Николова, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Марио Недков Марков, специалност: телекомуникации, мениджмънт на телекомуникациите.
Мариус Клемансов Грозданов, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, финансово-счетоводна и правна дейност
на фирмите, оценител на недвижими имоти.
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Мария Атанасова Циганчева, специалност:
топлинна и масообменна техника.
Мария Борисова Матракова, специланост:
автоматизация на производството, оценител на
недвижими имоти.
Мари я Нед я л кова Коцева, спец иа л нос т:
промишлено и гражданско строителство – конс т ру к ц и и, оцен и т ел на нед ви ж и м и и мо т и,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти.
Мари я Хрис т ова В ерг ова , спец иа л но с т:
озеленяване, оценител на недвижими имоти,
синдик, координатор по безопасност и здраве
в строителството.
Мари я Христова Николова, специалност:
технология на машиностроенето.
Мари я Цон чева Гу г у чкова, специа лност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения.
Маруся Росенова Стефанова, специалност:
металургия на черните метали, финансов мениджъмънт, системи за опазване на околната
среда, оценител на недвижими имоти.
Мая Атанасова Динева, специалност: хидромелиоративно ст роителство, арх итек т у ра,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Методи Найчев Консулов, специалност: радиоелектроника.
Мила Николова Галева, специалност: геодезия, фотограм. и картография, управление на
земи и имоти, оценител на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Милен Георгиев Дянков, специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Милена Борисова Игнатова, специалност:
електроника – електронно медицинско уредостроене.
Миломир Пенчев Богданов, специалност:
арх и т ек т у ра , меж д у нар од н и и коном и че ск и
отношения, оценител на недвижими имоти,
оценка за въздействието върху околната среда,
топлотехническа ефективност на сградите.
Мина Хиткова Радева, специалност: геодезия,
фотограм. и картография.
Минко Калчев Червенков, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата, машини и съоръжения.
Мирослава Христова Тотева, специалност:
архитектура.
Михаил Александров Томов, специалност:
промишлена топлотехника.
Михаил Николов Чалашканов, специалност:
минна електромеханика, минен инженер, електромеханик.
Моника Павлова А ндреева, специалност:
земеустройство.
Надежда Велкова Игнатова, специалност:
архитектура.
Надежда Христова Ярловска, специалност:
геодезия – приложна геодезия.
Надка Йорданова Д янкова, специа лност:
далекосъобщителна техника.
Надя Русева Будинова, специалност: технология на раст., хран. и вкусовите продукти,
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банки и банково дело, брокер на ценни книжа,
инвестиционен консултант.
Н а д я Х рис т ов а Тодо р ов а , с пец и а л но с т:
строителство и архитектура – среден техник,
оценител на недвижими имоти.
Нат а ша С т е фа нова Ве зен кова- С ерг иева ,
специалност: съобщителна техника.
Начко Христов Танев, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води,
съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, внедряване и подобряване на системи за
управление на здраве и безопасност при работа
чрез оценка и управление на риска на работното
място, вътрешни одити по здраве и безопасност
с отчитане на изискванията на БДС, вътрешен
одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Неделко Пет ров Неделков, спец иа лонс т:
водоснабдяване и канализация.
Неделчо Георгиев Томов, специалност: механизация на селското стопанство, оценка на
машини и съоръжения.
Нели Господинова Иванова, специалност:
транспортно строителство – жп строителство,
оценител на недвижими имоти.
Нели Иванова Минева, специалност: земеустройство, управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Нели К ирилова Осиковска, специа лност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Никола Ангелов Балкански, специалност: ел.
централи, мрежи и системи, пълна проектантска
правосопособност по част електрическа.
Никола Димитров Николов, специалност:
промишлена топлотехника, достъп до класифицирана информация, противодействие на международен тероризъм и вътрешен екстремизъм.
Никола Иванов Николов, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Николета Маринова Кюркчиева, специалност:
геодезия – приложна геодезия, пълна проектантска правоспсобност по части геодезия, приложна
геодезия, вертикално планиране, трасировъчни
проекти и планове, планове за регулация.
Николай Аспарухов Дерменджиев, специалност: промишлено и гражданско строителство,
международен бизнес, оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти, определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Ст.н.с. д-р. Николай Василев Вълков, специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
инженер технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа
подготовка, динамика, балистика и управление
на полета на летателните апарати, достъп до
класифицирана информация, НАТО сикрет.
Николай Емилов Томов, специалност: информатика.
Николай Иванов Иванов, специалност: транспортно строителство.
Н и кола й Йорда нов И л иев, спец иа л нос т:
радиотехника и електромедицинска техника,
оценител на машини и съоръжения.
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Николай Танчев Гергов, специалност: технология на машиностроенето – студена обработка – машинен техник, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Николета Борисова Божинова, специалност:
горско стопанство, съвременно управление в
устройството на територията.
Николина Аврамова Иванова, специалност:
автоматизация на дискретното производство,
патентно дело.
Николинка Танева Радулова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
Нора Лозанова Лозанова, специалност: ландшафтна архитектура.
Олга Радкова Петрова, специалност: транспортно строителство, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения, на търговски
предприятия.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност:
технология и механизация на строителството.
Павлина Иванова Хаджийска, специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоръжения.
Паулинка Димитрова Томова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции оценка на недвижими имоти, оборотни
и дълготрайни активи.
Пейя Георгиева Будакова, специалност: технология на растителни хранителни и вкусови
продукти.
Петко Костов Зоровски, специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими
имоти.
Петко Любенов Милевски, специалност: промишлена топлотехника, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, достъп
до класифицирана информация.
Петрана Велинова Стойчева-Янева, специалност: промишлено и гражданско строителствотехнология, оценител на недвижими имоти.
Петър Ангелов Ангелов, специалност: хладилна техника и технология, отопление и вентилация на жилищни и промишлени сгради.
Петър Георгиев Ковачев, специалност: механизация на селското стопанство, оценка на
машини и съоръжения, оценка на недвижими
имоти, оценка на права на интелектуална собственост, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Доц. Пет ър Илиев Пет ров, специа лност:
двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни машини.
Петър Каменов Милчев, специалност: строителство на сгради и съоръжения – технология,
координатор по безопасност и здраве.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ,
квалификация: електроинженер.
Пе тя Георг иева Н и колова, спец иа л нос т:
маркшайдерство и геодезия, ограничена проектантска правоспособност – строежи от категории
ІІІ – VІ, дейност по кадастъра.
Пе т я Пе т кова Мари н чева, спец иа л но с т:
промишлено и гражданско строителство, пълна п р о ек т а н т ск а п ра во спо с о бно с т по час т
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конструктивна и организация и изпълнение на
строителството.
Пламен Генов Генов, специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
П ламен Дими т ров Гърбов, спец иа лност:
технология на строителството, конструкции на
сгради и съоръжения, правоспособност по част
конструктивна.
Пламен Иванов Милев, специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на проф. квалификация, документен контрол,
достъп до класифицирана информация.
Пламен Савов Рачков, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
П ламен С т ефа нов Ца н ков, спец иа л нос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Пламен Цанков Радев, специалност: маркшайдерство и геодезия, дейности по кадастъра,
оценител на недвижими имоти и земеделски
земи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ.
Ра д и а н а С т е фа нов а С и ме онов а-Йонов а ,
специалност: геодезия, правосопособност да
извършва дейност по кадастъра.
Радка Ганчева Тимнева, специалност: архитектура.
Радко Иванов Чапаров, специалност: технологи я на мета лите, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията,
общественото хранене и транспорта, достъп до
класифицирана информация.
Радослава Николова Лицова, специалност:
технология на машиностроенето, ИОУ на изобретения, рационализации и патентно-лицензионна дейност.
Райна Василева Бонева, специалност: транспортно строителство – железопътно строителство
Ра й на И ва нова Шопова-Ней кова, спец иалност: електронна техника ЕЯМУ, геодезия,
електронни средства за контрол и управление,
пълна проектантска правоспособност.
Райна Петрова Златарева, специалност: промишлена техника.
Рали Динев Коев, специалност: ел. измерватели на техн., финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите, достъп до класифиц. информация.
Рика Хараламбос Пападополулу, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съобщения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, специализация: финансов и банков мениджмънт, оценка
на недвижими имоти.
Росен Стоянов Костов, специалност: геодезия,
квалификация: инженер геодезист, фотограметрия и картография, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения и на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
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Росица Владимирова Шонева, специалност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност.
Р у м я на Ата нсова Гон дова, спец иа л нос т:
хидрогеология и инженерна геология, фирмен
мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Румяна Димитрова Граховска, специалност:
промишлено и гражданско строителство, единни
европейски методи и подходи при определяне
стойността на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, световни стандарти за
бизнес оценяване.
Рум яна Ж ивкова Кръстева, специалност:
промишлена топлотехника, пълна проектантска
правоспособност по части отопрление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и
газоснабдяване, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Румяна Йорданова Дончева, специалност: автоматизация на производството в минно-добивната промишленост, промишлен мениджмънт,
оценител на недвижими имоти.
Ру м яна Миткова Пару шева-Пех ливанова,
специалност: архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Ру м яна Миткова Стоянова, специалност:
технология на металите, квалификация: икономист-международник, оценка на машини и
съоръжения, оценка на цели държавни и общински предприятия.
Румяна Радкова Шипкова, специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Румяна Тошева Несторова, специалност: селскостопанска техника, оценител на машини и
съоръжения, достъп до класифиц. информация.
Светла Георгиева Вангелова, специалност:
ма ш и нос т роене и у редос т роене – п рец изна
техника, правна закрила на интлект уалната
собственост, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност:
горско стопанство.
Сашо Стоянов Ангелов, специалност: обогатяване на полезните ИУ на природопл., опазв.
и възпр. на обкр. среда, фирмено счетоводство,
оценител на цели държавни и общински предприятия.
Сара Бенямин Коен, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, дейности
по кадастъра.
Светлана Георгиева Бирова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Светозар Пет ров Георгиев, специа лност:
далекосъобщителна техника.
Свобода Желева Кирязова, специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска правоспособност по част електрическа.
Симеон Ананиев Ананиев, специалност: експлоатация на ж.п. транспорта, оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
достъп до класифицирана информация.
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Славинка Лазарова Генчева, специалност:
топлоенергетика и ядрена енергетика.
Славка Григорова Бурова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
земеделски земи и трайни насаждения, оценка
на недвижими имоти.
Славка Димит рова Чопова, специа лност:
геодезия, фотограметрия и картография.
С неж и на Д и м и т рова Д ж а керск а, спец иалност: промишлено и гражданско строителство – технология, организация и упр. на межд.
инж. дейност, ограничена проектантска правоспособност – строежи V – VІ кат., оценител на
недвижими имоти, вътрешен одит на системи
за управление на качеството на основата на
изискванията на ISO.
София Костадинова Кирилова, специалност:
геодезия, водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Спасия Костадинова Генчева, специалност:
промишлена топлотехника, достъп до класифиц.
информация.
Спас Георгиев Милчев, специалност: автоматизация на производството, оценка на машини
и съоръжения в сферата на електротехническата
и електронната промишленост, приборите и
средствата за автоматизация и изчислителната
и организационната техника, недвижими имоти,
оборотни и дълготрайни активи, интелектуална
собственост.
Стамен Гълъбов Костадинов, специалност:
горско стопанство, оценител на гори и земи в
горския фонд.
Стамен Станимиров Димитров, специалност:
автомобили, трактори и кари.
Станислав Александров Златанкев, специалност: каростроене и автотранстпортна техника – колесни и верижни машини, оценител
на машини и съоръжения.
Станислава Борисова Николова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
С т а н и м и р Тодор ов Я н чев, спец иа л но с т:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия, търговски
предприятия и вземания.
Станислав Димов Пандев, специалност: ел.
централи, мрежи и системи.
Станоя Йорданов Дончевски, специалност:
технологи я на ст роителството, оценител на
недвижими имоти.
Стефан Борисов Яковски, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите.
Стефан Златев Стефанов, специалност: ел.
машини и апарати.
Стефан Иванов Ямалиев, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Стефан Йорданов Георгиев, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Стефан Каменов Мутафчиев, специалност:
машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето,
металорежещи машини и инструменти, технология и управление на автомобилния транспорт,
автотехническа експертиза.
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Стефан Крумов Жечков, специалност: топлотехника.
Стефан Николов Кънчев, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Стефан Стоянов Бебревски, специалност:
промишлена топлотехника.
Стефка Дечева Стойчева, специалност: земеустройство.
Стефка Милкова Пенчева, специалност: технология на машините и металите.
Стефчо Димитров Христов, специалност:
промишлена топлотехника.
Стойне Йорданов Доканин, специалност:
технологи я на ст роителството, оценител на
недвижими имоти.
Стойчо Георгиев Стойков, специалност: ел.
енерг е т и к а – елек т рои н женер, п ром и ш лена
автоматика, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Василева Савова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
С т оянка Пет рова Ку н чева, спец иа лност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специалност: технология на каучука и пластмасите,
експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
Танко Янков Танков, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоражения,
геодезия, фотограметрия и картография.
Тан я Благоева Ма д жарова, специа лност:
геодезия – приложна геодезия.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Таня Георгиева Иванова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Та н я Ге орг иева Тра й кова , спец иа л но с т:
машинен инженер, строителство и архитектура – техникум, оценител на недвижими имоти,
достъп до класифиц. информация.
Таня Илиева Алексиева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Йонкова Калпачка, специалност: промишлена топлотехника.
Ст.н.с. д-р Таси Ценов Беляшки, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Татяна Атанасова Митева, специалност: маркшайдерство, извършва технически дейности
при прилагане на ЗСПЗЗ И ЗВСГЗГФ.
Татяна Георгиева Трайкова, специалност:
топлинна и масообменна техника, оценител
на недви ж ими имоти, дост ъп до к ласифиц.
информация.
Ташко Веселинов Ташев, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Теменужка Василева Минчева, специалност:
архитектура.
Теодора Любомирова Дачева, специалност:
строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата,
оценка на земеделски земи.
Тинко Петков Трифонов, специалност: автоматизация на дискретни производства, орга-
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низация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки, специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
машини, съоръжения и оборотни активи.
Тодор Желев Авджиев, специалност: радиотехника.
Тодор Иванов Чакъров, специалност: механизация на селското стопанство, технология
на металите, експертна оценка на щети и на
стойността им.
Тодор Христов Димитров, специалност: експлоатация на жп транспорт, достъп до класифиц.
информация.
Тоня Иванова Ташева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Филип Савов Савов, специалност: технология
на машиностроенето, заваръчна техника, секция
корабостроителна технология.
Хараламби Иванов Даскалов, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Хараламби Йонков Петров, специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински дружества, земеделски
земи и подобренията върху тях.
Христина Методиева Керелска, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Христо Александров Караджов, специалност:
експлоатация на въздушния транспорт, оценка
на машини и съоръжения.
Христо Генов Колев, специалност: топлоядрена енергетика.
Христо Георгиев Пелев, специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане.
Христо Господинов Христов, специалност:
експлоатация на жп транспорт, ръководителдвижение.
Христо Димитров Брестлиев, специалност:
топлинна и хладилна техника – среден техник,
топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, технология на обществени сгради,
на предприятия за леката промишленост, на
обекти и съоръжения за природен газ, механична
технология на дървесината, маркетинг и иновация, оценител на цели държавни и общински
предприятия, активи.
Христо Динков Камберов, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения.
Христо Иванов Стоянов, специалност: техника и технология на текстила и облеклото,
специализация: финансов мениджмънт, оценка
на машини и съоръжения, сертификат – обучение
за автоексперти.
Христо Николов Манчев, специалност: металургия на черните метали.
Христо Пенчев Михайлов, специалност: ел.
енергетика, правоспособност за строеж, поддържане и ремонт на асансьори.
Христо Тодоров Цаков, специалност: минна електромеханика, трансфер и внедряване
на технологии и изделия, оценител на цели
държавни и общински предприятия, активи,
технически контрол на сгради, безопасност и
здраве в строителството.
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Цветан Димитров Димитров, специалност:
радиоелектронна техника.
Цветан Кръстев Тодоров, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценка на машини
и съоръжения.
Цветан Младенов Стойков, специа лност:
транспорт и енергетика.
Цветан Николаев Вълчинов, специалност:
маркашайдерство и геодезия.
Цветана Атанасова Теофилова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Цветанка Младенова Колева, специалност:
минен инженер, охрана на труда.
Цветанка Павлова Терзиева, специалност:
маркшайдерство – средно техническо, оценител
на недвижими имоти.
Цвете Василева Спасова-Минчева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Цветелин Николаев Малинов, специалност:
общо машиностроене.
Цветелина Ананиева Ананиева, специалност:
транспортна техника и технологии, финансов
контрол.
Ц в е т е л и н а И в а нов а И в а нов а-А н г е лов а ,
специалност: хидротехническо строителство,
хидротехнически съоръжения.
Цветолюб Лазаров Павлов, специа лност:
радио- и телевизионна техника, специалност:
фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и
непреобразувани в търговски дружества, оценка
на машини и съоръжения, оценка на оборотни
и дълготрайни активи, сертификат: европейски
компютърен сертификат – експерт, достъп до
класифиц. информация.
Чавдар Георгиев Енчев, специалност: инженер
по електроника и автоматика, ценообразуване
на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност, финансиране
и кредитиране, площообразуване, технически
паспорт и енергийна ефективност.
Юлиян Янков Пальов, специалност: геодезия,
предприемачество и право в международния
бизнес, оценител на недвижими имоти.
Юли Кирилов Стоилов, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Явор Николов Терзиев, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Ян Любенов Нинов, специалност: автоматизация на минното производство.
Янка Делчева Чолакова, специалност: електрификация на селското стопанство, обследване
на енергийна ефективност на сгради.
5.2 Съдебна автотехническа експертиза
Александър Петров Грозданов, специалност:
автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт – машинен техник.
Доц. д-р инж. Ангел Петков Ангелов, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Ангел Кирилов Ангелов, специалност: автомобилни войски, транспортна техника и технология, автоконтрольор.
Ангел Петков Маринов, специалност: автомобилен транспорт, оценител на машини и
съоръжения в сферата на транспорта и строителството.
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А н т он и Въ л ков За п ря нов, спец иа л но с т:
машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп
до класифицирана информация.
Асен Вълчев Чакъров, специалност: двигатели
с вътрешно горене.
Атанас Димитров Атанасов, специалност: изчислителна техника, автотехническа експертиза,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Атанас Илиев Желязков, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и
съоръжения.
Атанас Петров Табаков, специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, квалификация: двигатели
с вътрешно горене (инженер по експлоатация
и ремонт на АТТ).
Богдан Иванов Парашкевов, специалност:
трактори, автомобили и ССМ, оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето,
автомоби лни я т ранспор т, ст рои телст вото и
селското стопанство.
Богомил Георгиев Лазаров, специа лност:
технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
Бойка Йорданова Станкова, специалност:
двигатели с вътрешно горене, автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, автоексперт-оценител.
Бой ко Георг иев Йорда нов, спец иа л нос т:
техонология и управление на транспорта, преподавател – инструктор по обучение на водачи
на МПС.
Бойко Стоянов Шопов, специалност: транспор т на т ех н и к а и т ех нолог и и, д ви гат ел и с
вътрешно горене, автомобилен експерт.
Валентин Лозанов Лозев, специалност: машинен инженер.
Валентин Димитров Моллов, специалност:
транспортно строителство, пътно строителство.
Ва лен т ин Стойчев Панчев, специа лност:
а в т омо би лен т ра нспор т, т ра к т ори и к ари ,
специализация: организация и безопасност на
движението.
Валери Бориславов Обретенов, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Ваню Стефанов Стефанов, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, икономика,
организация и управление на вътрешноградския
и крайградския транспорт.
Васил Кирилов Андонов, специалност: монтьор и водач на МПС – средно специално, механизация на мините.
Венцислав Кирилов Другански, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Владимир Василев Васев, специалност: ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
Владислав Георгиев Самоходов, специалност:
транспортна техника и технологии, автотехническа експертиза.
Веселин Владиславов Василев, специалност:
експлоатация и ремонт на летателните апарати,
основни положения на стандаратизацията в ЕС,
НАТО и Република България, финанси, банково
дело мениджмънт на военновъздушните сили,
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оценител на машини и съоръжения, достъп до
класифиц. информация.
Д-р Владимир Делчев Начев, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Владимир Маринов Маринов, специалност:
автоматика и телемеханика, експерт-оценител
на МПС, оценител на машини и съоръжения.
Георги Асенов Стоименов, специалност: двигатели с вътрешно горене, достъп до класифиц.
информация.
Георги Борисов Джонев, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Георги Борисов Таков, специалност: експлоатация на свързочната техника, автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, достъп до класифиц. информация.
Доц. д-р Данаил Андреев Хлебарски, специалност: колесни и верижни машини, автомобили,
трактори и кари.
Детелин Петков Ганчев, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Димитър Кирилов Късметов, специалност:
двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта,
електротехническата промишленост и машиностроенето.
Д и м и т ър К и рчев И ва нов, спец и а л но с т:
транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи на ПТП, основи на риска и
автомобилно застраховане.
Д и м и т ър Пе ев Д и м и т р ов, спец иа л но с т:
танкови войски – технически КЩ, инженернотехническа, АБТТ, оценител на електро- и радиооборудване, достъп до класифиц. информация.
Димчо Славев Пиралков, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Емил Борисов Павлов, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Емил Димитров Христов, специалност: машиностроителни технологии и производствена
техника – технология на машиностроенето и
металорежещи машини.
Елена Ботьова Христова, специалност: подвижен железопътен състав, оценка на машини
и съоръжения.
Живко Христов Евтимов, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
И ва й ло Ем и лов Гри г оров, спец иа л нос т:
електротехника.
Ивайло Петров Йорданов, специалност: технология и управление на транспорта.
Иван Атанасов Тодоров, специалност: технология и организация на автомобилния транспорт.
Иван Методиев Методиев, специалност: автомобили и кари – средно специално, експертоценител на МПС.
Иван Младенов Илиев, специалност: технология на минното производство, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
автотехническа експертиза.
Йордан Ангелов Жотев, специалност: двигатели с вътрешно горене, земемерство – среден
техник, патентно и изобретателско дело.
Йордан Донев Йорданов, специалност: транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев, специалност:
подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството,
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машиностроителната и металообработващата
промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Д-р К а лин Пет ров Ра длов, специа лност:
машиностроене и уредостроене, дизайн на механични системи.
Кирил Христов Велков, специалност: подвижен жп състав, доц. доктор – подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Кирил Цветанов Иванов, специалност: технология и организация на железопътния транспорт, експерт – железопътен транспорт – технически, икономически и търговски проблеми.
криминалист, специализирал в направленията:
дактилоскопия, графология, трасология и фалшификати.
К лара Н и колаева И л иева , спец иа л но с т:
автомобилен транспорт, трактори и кари, автоексперт – оценител, криминалистически аспекти
при разкриване на ПТП.
Костадин Георгиев Грънчаров, специалност:
експлоатация и ремонт на АТТ.
Ленин Велинов Станоев, специалност: двигатели с вътрешно горене, автомонтьор, оценител на машини и съоръжения в сферата на
автомобилния транспорт и селското стопанство,
селскостопански машини.
Лилия Александрова Гълъбова-Белева, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
Лило Петков Кунчев, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения.
Лучия Александрова Абаджиева, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Марин Митев Алексиев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
Милена Георгиева Мраценкова, специалност:
технология и организация на автомобилния
транспорт, д-р по транспорт, корабоплаване и
авиация – изследване и моделиране на автомобилните потоци в пристанищен транспортен
възел при комбинирани товарни превози.
Михаил Тодоров Недков, специалност: двигатели с вътрешно горене, автотранспортна
техника.
Мирослав Георгиев Филипов, специалност:
транспортна техника и технологии.
Мирослав Петров Маринов, специалност:
технология на машиностроене и уредостроене.
Николай Пеев Камбуров, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николай Петров Карагьозов, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Н и кола й С пас ов Хрис т ов, спец иа л но с т:
експлоатация и ремонт на АТТ, квалификация:
инженер по двигатели с вътрешно горене.
Н и кола й С т оя нов И ва нов, спец иа л нос т:
двигатели с вътрешно горене.
Па вел Ива нов Д жамбазов, спец иа л нос т:
двигатели с вътрешно горене.
Павко Йорданов Иларионов, специалност:
двигатели с вътрешно горене, специализация:
патентно дело, европейско патентно ведомство,
оценител на интелект уална и индуст риална
с о б с т в ено с т и д ру г и ф а к т и че с к и о т нош е ния, правомощия за обектите в областта на:
изобрет ени я и полезни модели, на т ърг ов-
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ските марки и промишлени образци, оценка на
други активи (дизайн, декоративни изкуства и
антиквариат).
Петър Велков Христов, специалност: транспортна техника и технологии.
Доц. Пет ър Илиев Пет ров, специа лност:
двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни машини.
Петър Пенчев Славов, специалност: транспортна техника и технологии, автотехническа
експертиза – проблеми, методика.
Пеню Димов Пенев, специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, двигатели с вътрешно
горене.
Радослав К ирилов Стоянов, специалност:
двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта.
Райка Асенова Чингова, специалност: технология и организация на автомобилния транспорт, специализация: бизнес мениджмънт на
автомобилните превози, АТЕ.
Росица Владимирова Шонева, специалност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност.
Румен Петров Таслаков, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
Сашко Петров Погачев, специалност: автомобили, трактори и кари.
Серьожа Лазаров Даскалов, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Стамен Станимиров Димитров, специалност:
автомобили, трактори и кари.
Станислав Александров Златанкев, специалност: каростроене и автотранстпортна техника – колесни и верижни машини, оценител
на машини и съоръжения.
Стефан Василев Ангелов, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Стефан Иванов Ташев, специалност: трактори и кари, оценител на машини и съоръжения.
Стефан Каменов Мутафчиев, специалност:
машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето,
металорежещи машини и инструменти, технология и управление на автомобилния транспорт,
автотехническа експертиза.
Стефан Николов Кънчев, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Стоимен Димит ров Стоименов, специа лност: авт омоби ли и кари – експ лоатац и я и
ремон т – сред но спец иа л но, орга н иза ц и я и
управление на франчайзинговата дейност, автотехническа експертиза.
Тодор Иванов Чакъров, специалност: механизация на селското стопанство, технология
на металите, експертна оценка на щети и на
стойността им.
Христо Александров Караджов, специалност:
експлоатация на въздушния транспорт оценка
на машини и съоръжения.
Христо Господинов Христов, специалност:
експлоатация на жп транспорт, ръководителдвижение.
Христо Иванов Иванов, специалност: социално и застрахователно дело, технологии и
безопасност в автомобилния транспорт.
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Христо Иванов Стоянов, специалност: техника и технология на текстила и облеклото,
специализация: финансов мениджмънт, оценка
на машини и съоръжения, сертификат – обучение
за автоексперти.
Христо Недков Христов, специалност: двигатели с вътрешно горене
Цветан Кръстев Тодоров, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценка на машини
и съоръжения.
Цветелин Николаев Малинов, специалност:
общо машиностроене.
Ценко Василев Вапцаров, специалност: специалист по ДВГ и автомобили.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Аделина Иванова Михайлова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения.
А лбена Георгиева Кръстева, специалност:
инженерна химия.
А лекса н д ър Вел ков Гоцев, спец иа л нос т:
топлотехника.
Александър Желязков Костадинов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
артилерийско и инструментално разузнаване,
достъп до класифиц. информация.
Ангел Георгиев Константинов, специалност:
технология на машиностроенето.
Ангел Петров Муташки, специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
А нета Георгиева Каменова-Вапорд ж иева,
специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева,
специалност: технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини
и съоръжения, активи.
Антон Михайлов Михайлов, специалност: химическа технология на дървесината, икономика,
организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
А н т он и Въ л ков За п ря нов, спец иа л но с т:
машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп
до класифицирана информация.
Атанас Георгиев Черпоков, специа лност:
водоснабдяване и канализация.
Атанас Илиев Желязков, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и
съоръжения.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност:
технология на машиностроенето, застрахователно и социално дело, ефективно управление на
промишленото предприятие.
Анушка Георгиева Момчилова, специалност:
промишлена топлотехника.
Бисер Борисов Тодоров, специалност: топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация,
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професионална компетентност в областта на
ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров, специалност:
технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова, специалност: технология на машиностроенето и металорежещите машини, топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев, специалност: уредостроене, оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев, специалност: технология и организация на жп транспорт, оценител
на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза.
Бойко Христов Панчев, специалностс: архитектура.
Борис Георгиев Петков, специалност: хидравлика и пневматика.
Борислав Рангелов Йорданов, специалност:
промишлена топлотехника.
Ва лен т и на С т ефа нова Н и колова, спец иа л нос т: т ех нолог и я на ма ш и нос т роене т о и
металорежещи машини, оценка на машини и
съоръжения, достъп до класифиц. информация.
Валентин Лозанов Лозев, специалност: машинен инженер.
Ва лен т ин Рачев Симеонов, специа лност:
пътно строителство, достъп до класифиц. информация.
Доц. д-р Валери Емилов Митков, специалност: металругия на черните метали, техника и
технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Васил Николов Василев, специалност: промишлено и гражданско строителство-технология, оценител на земеделски земи и недвижими
имоти.
Васил Стефанов Михайлов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Вася Иванова Германова, специалност: машинен инженер – хидравлични машини, патентно
дело, оценител на интелектуална и индустриална
собственост.
Велимир Евстатиев Златарев, специалност:
технология на металите.
Венцеслав Михайлов Бобев, специалност:
мета л у рги я на черните мета ли и леярство,
валцуване на металите, новости в прокатното
производство.
Весислава Бориславова Тотева, специалност:
технология на органичния синтез и горивата,
доктор по технология на природните и синтетичните горива.
Виолета Върбанова Шентова, специалност:
механично уредостроене, специализация: металорежещи машини и технологични процеси
за студена обработка на металите, патентно
дело, оценка на интелектуална и индустриална
собственост.
Виолета Михайлова Гемкова, специалност:
промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виоле т а Тодор ова Тенева , спец иа л но с т:
промишлена топлотехника, банков менид жмънт, корпоративни финанси, оценител на цели
държавни и общински предприятия, машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето,
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международни финанси, финансов и кредитен
анализ, маркетинг и мениджмънт.
Владимир Велчев Велев, специалност: технология на машиностроенето.
Георги Андонов Георгиев, специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Асенов Стоименов, специалност: двигатели с вътрешно горене, достъп до класифиц.
информация.
Георги Василев Георгиев, специалност: маш.
и апар. хр. промишленост, оценител на търговски предприятия, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Георги Костадинов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, достъп до класифиц. информация.
Деница Константинова Русева-Георгиева,
специалност: водоснабдяване и канализация,
оценител на недвижими имоти, мрежи и съоръжения.
Дими т ър Йорданов И лиев, спец иа лност:
технология на машиностроенето, притежател
на патенти за различни изобретения.
Димитър Кирилов Късметов, специалност:
двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта,
електротехническата промишленост и машиностроенето.
Димитър Петров Петев, специалност: радиои телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев, специалност: технология на машиностроене, оценка на машини
и съоръжения.
Димитър Стамов Тончев, специалност: електронна техника, управление на софтуерни активи
и е правоспособен да извършва софтуерен одит
на физически и юридически лица.
Димитринка Борисова Милевска, специалност: технология на шевното производство.
Д-р Добрин Маринов Диков, специалност:
радиотехника и телевизионна техника, достъп до
класифиц. информация, автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
Евгения Кръстева Табова, специалност: автоматика и телемеханика, патентен специалист,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евтим Фердинандов Наков, специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения в
сферата на строителството.
Елеонора Емилова Вълева, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Елияна Димитрова Христова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, оценител на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металорежещите
машини.
Емил Тодоров Соколов, специалност: машини и апарати за химическата и хранителната
промишленост.
Емилия Антова Петрова, специалност: общо
ма ш и нос т роене и у редос т роене, оцен к а на
машини и съоръжения, оценка на оборотни и
дълготрайни активи.
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Иван Иванов Гешев, специалност: слаботокова ел. промишленост и експлоатация.
Иван Стойнов Кючуков, специалност: двигатели с вътршно горене, извършване на периодични прегледи на ППС в пункт от ІІ кат.
Иван Чанков Иванов, специалност: технология на машиностроенето и металите.
Иванка Славчева Пакиданска, специалност:
текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на
интелектуална и индустриална собственост.
Иглика Димитрова Христова, специалност:
промишлена топлотехника, пълна проектантска
правоспособност по части отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника,
технологична на предприятия за производство,
складиране и търговия с храни и лекарства,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, проектиране на газови
инсталации.
Илия Петров Гюров, специалност: комуникационна техника и технологии.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност: автоматизация на производството, организация и планиране на инвестиционния процес,
мен и д ж ър -п р ед п риемач, оцен и т ел на цел и
държавни и общински предприятия, машини
и съоръжения в сферата на промишлеността,
строителството и енергетиката, пълномощник
за система за управление на качеството, одитор
на система за производствен контрол на строителни продукти.
Йордан Донев Йорданов, специалност: транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Йорданка Симеонова Попова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева, специалност:
металургия на черните метали, мениджър по
международен бизнес, оценител на цели държавни и общински предприятия и вземания,
недвижими имоти, правоспособност като брокер.
Кирил Василев Будинов, специалност: маркетинг, технология на животинските хранителни
продукти, консервирането и общественото хранене.
Керанка Христова Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Костадин Христов Буков, специалност: комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скринск и, специа лност:
промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
К.т.н. Костадин Николов Куюмджиев, специалност: машини и апарати в хранителновк усовата промишленост, автоматизаци я на
дискретното производство.
Костадин Христов Буков, специалност: комуникационна техника и технологии.
Красин Стоянов Койчев, специалност: топлоенергетика, отоплителни, вентилационни и
климатични инсталации, пълна проектантска
правосопособност по части топлоснабдяване,
отопление, вентилация и климатизация, обследване за енергийна ефективност и сертфициране
на сгради.
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Лена Георгиева Димитрова, специалност:
хидравлични машини и съоръжения, патентно
дело, представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на
изобретения и полезни модели, марки, ГО и
промишлен дизайн.
Лило Петков Кунчев, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения.
Лъчезар Радев Радев, специалност: икономика и у правление на издателското дело и
полиграфията.
Любен Красимиров Петков, специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Людмил Алексиев Недялков, специалност:
технология на машиностроенето, експерт – технически проблеми, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и
металообработващата промишленост.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
спец иа л нос т: меж д у народ н и и коном и ческ и
отношения, оценка на недвижими имоти, на
търговски предприятия.
Макари Новев Радев, специалност: ел. обзавеждане и автоматизация на промишлеността.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева, специалност: радиотехника – ВЧ, патентно дело.
Маргарита Райчева Гергова, специалност:
технология на машиностроенето.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност: ел. машини и апарати, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и
индустриална собственост.
Мариела Димитрова Велинова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Владимиров Йорданов, специалност:
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифиц.
информация.
Мари я Па влова Га шарова, спец иа л нос т:
технология и механизация на строителството,
оценка на недвижими имоти.
Мари я Христова Николова, специалност:
технология на машиностроенето.
Милен Георгиев Дянков, специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Михаил Александров Томов, специалност:
промишлена топлотехника.
Надка Йорданова Д янкова, специа лност:
далекосъобщителна техника.
Нат а ша С т е фа нова Ве зен кова- С ерг иева ,
специалност: съобщителна техника.
Наташа Ценева Ковачева, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Невена Михайлова Стефанова, специалност:
технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти,
машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
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Николай Аспарухов Дерменджиев, специалност: промишлено и гражданско строителство,
международен бизнес, оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти, определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков, специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
инженер – технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа
подготовка, динамика, балистика и управление
на полета на летателните апарати, достъп до
класифиц. информация, НАТО Сикрет.
Николета Борисова Божинова, специалност:
горско стопанство, съвременно управление в
устройството на територията.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност:
технология и механизация на строителството.
Павлина Иванова Хаджийска, специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоръжения.
Павлина Лилова Стефанова, специалност:
организация и управление дейността по осигуряване здравословни и безопасни условия на труд.
Пейя Георгиева Будакова, специалност: технология на растителни хранителни и вкусови
продукти.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ,
квалификация: електроинженер.
П ламен С т ефа нов Ца нков, спец иа лнос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Р у м я на Ата нсова Гон дова, спец иа л нос т:
хидрогеология и инженерна геология, фирмен
мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Ру м яна Миткова Стоянова, специалност:
технология на металите, квалификация: икономист-международник, оценка на машини и
съоръжения, оценка на цели държавни и общински предприятия.
Савина Здравкова Спасова, специалност:
технология на животинските хранителни продукти, консервирането и общественото хранене,
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност:
горско стопанство.
Серьожа Лазаров Даскалов, специалност:
двигатели с вътрешно горене
Симеон А на ниев А на ниев, спец иа л нос т:
експлоатаци я на ж п т ранспорта, оценка на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, достъп до класифиц. информация.
Спас Георгиев Милчев, специалност: автоматизация на производството, оценка на машини
и съоръжения в сферата на електротехническата
и електронната промишленост, приборите и
средствата за автоматизация и изчислителната
и организационната техника, недвижими имоти,
оборотни и дълготрайни активи, интелектуална
собственост.
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Спасия Костадинова Генчева, специалност:
промишлена топлотехника, достъп до класифиц.
информация.
Станимир Малинов Станков, специалност:
експлоатаци я и ремонт на автот ранспортна
техника и технология.
Стефан Борисов Яковски, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите.
Стефан Каменов Мутафчиев, специалност:
машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето,
металорежещи машини и инструменти, технология и управление на автомобилния транспорт,
автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков, специалност: топлотехника.
Стойчо Георгиев Стойков, специалност: ел.
енерг е т и к а – елек т рои н женер, п ром и ш лена
автоматика, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специалност: технология на каучука и пластмасите,
експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
Тинко Петков Трифонов, специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Тодор Желев Авджиев, специалност: радиотехника.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки, специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
машини, съоръжения и оборотни активи.
Хараламби Йонков Петров, специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински дружества, земеделски
земи и подобренията върху тях.
Христо Господинов Христов, специалност:
експлоатация на жп транспорт, ръководителдвижение.
Цветан Младенов Стойков, специа лност:
транспорт и енергетика.
Цветелин Николаев Малинов, специалност:
общо машиностроене.
Юли Кирилов Стоилов, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
води.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Адалберт Асенов Антов, специалност: компютърни системи и технологии.
Асен Любомиров Тошев, специалност: математика, специализация: изкуствен интелект.
Александър Ангелов Ангелов, специалност:
комуникационна техника и технологии, специализация: радиокомуникационна техника.
Александър Гаро Мардиросян, специалност:
информатика.
Александър Недялков Кирков, специалност:
информационна сигурност, авторски права на
софтуерни приложения и в интернет, установяване и сигурност на системи с банкови карти,
достъп до класифиц. информация.
Атанас Богданов Балджийски, специалност:
автоматика и системотехника – електрозадвижване и автоматизация на машини.
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Атанас Димитров Атанасов, специалност: изчислителна техника, автотехническа експертиза,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Божидар Руменов Шуманов, специалност:
информатика, софтуерни технологии в интернет.
Валери Найденов Петров, специалност: радиотехника – инженер по радиоелектроника.
Величка Георгиева Тименова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
В е с е л А н г е лов Пен д и чев, спец и а л но с т:
елект ронна тех ника ППМЕ, патентно дело,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, на други активи в сферата
на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат
и недвижими имоти и паметници на културата,
машини ни съоръжения, активи – движимо имущество, достъп до класифицирана информация.
Георги Красимиров Радков, специалност:
комуникационна техника и технологиии, комуникационна осигурителна техника, достъп
до класифицирана информация.
Н.с. І ст. д-р Георги Петров Бояджиев, специалност: математика и информатика.
Даниела Димитрова Събева, специалност:
компют ърни системи – информационни технологии.
Делина Атанасова Джонджорова, достъп до
класифиц. информация.
Димитър Петров Петев, специалност: радиои телевизионна техника.
Димитър Стамов Тончев, специалност: електронна техника, управление на софтуерни активи
и е правоспособен да извършва софтуерен одит
на физически и юридически лица.
Евдокия Кирилова Димитрова, специалност:
промишлена електротехника, програмист.
Едвин Живков Желев, специалност: компютърни системи и технологии, автотехническа
експертиза.
Емилия Георгиева Балканска-Василева, специалност: радиотехника.
Здравко Петров Цонев, специалност: радиотехника.
Д-р Иван Драгов Тренчев, специалност: финанси – банково дело, математика, информатика,
достъп до класифиц. информация.
Иванка Евлогиева Илиева, специалност: радиотехника, оценител на машини и съоръжения
в сферата на радиотехниката, електротехническата, електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника,
права на интелектуална собственост, недвижими
имоти, търговски предприятия.
Илия Петров Гюров, специалност: комуникационна техника и технологии.
Йордан Петров Григоров, специалност: изчислителна техника.
Костадин Златанов Костадинов, специалност:
МАУВ – механизация и автоматизация на управлението на войската, достъп до класифиц. инф.
Марин Владимиров Йорданов, специалност:
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифиц.
информация.
Марио Недков Марков, специалност: телекомуникации, мениджмънт на телекомуникациите.
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Мая Атанасова Христова, специалност: изчислителни машини и устройства.
Милен Георгиев Дянков, специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Милена Борисова Игнатова, специалност:
електроника – електронно медицинско уредостроене.
Милена Манолова Златкова, специалност:
компютърни системи – компютърна техника.
Милко Стоянов Казанджиев, специалност:
компютърни системи – компютърна техника.
Надеж да Христева Георгиева-Димит рова,
специалност: електроника и автоматика.
Николай Емилов Томов, специалност: информатика.
Николай Найденов Хранов, специалност:
книгоразпространение – библиотечно-информа ц ион н и дей нос т и, ком п ю т ърн и сис т ем и,
мобилни комуникации, софтуерен и хардуерен
компютърен оценител, софтуерно пиратство,
достъп до класифиц. информация.
Николинка Танева Радулова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
Петър Велков Христов, специалност: транспортна техника и технологии, експерт на ИНГА
по трибология.
Павел Кирилов Петров, специалност: електронна техника и микроелектроника.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: физика.
Петър Цанков Владимиров, специалност: информатика, компютърни технологии в инженерната дейност, достъп до класифиц. информация.
Петър Недялков Кирков, специалност: комуникационна техника и технологии – аудиокомуникационна техника.
Петър Ненчев Чобанов, специалност: автоматизация на производството, хардуер и софтуер,
продуктово и търговско обучение за нисък и
среден клас офис техника, сервизен инженер,
разработване, документиране и внедряване на
системи по управление на качеството.
Пламен Иванов Милев, специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на проф. квалификация, документен контрол,
достъп до класифиц. информация.
Преслав Димитров Пугев, специалност: автоматика и системотехника – електрозадвижване
и автоматизация на машини.
Ра й на И ва нова Шопова-Ней кова, спец иалност: електронна техника ЕЯМУ, геодезия,
електронни средства за контрол и управление,
пълна проектантска правоспособност.
Светозар Пет ров Георгиев, специа лност:
далекосъобщителна техника.
Станимир Делчев Пенелов, специалност: информатика – компютърни мрежи и разпределени
системи, технология на полимерите, текстила
и кожите, международни икономически отношения, достъп до класифицирана информация.
Таня Енева Коцева, специалност: електронна
техника, софтуерен одит на физически и юридически лица.
Ташко Алексиев Ташев, специалност: технология на машиностроенето.
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Христо Любомиров Йорданов, специалност:
автоматизация на промишлеността.
Христо Христов Йорданов, специа лност:
комуникационна техника и технологии.
Цветан Василев Павлов, специалност: компютърни системи.
Цветолюб Лазаров Павлов, специа лност:
радио- и телевизионна техника, специалност:
фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и
непреобразувани в търговски дружества, оценка
на машини и съоръжения, оценка на оборотни
и дълготрайни активи, сертификат: европейски
компютърен сертификат – експерт, достъп до
класифиц. информация.
Цветомир Атанасов Атанасов, специалност:
мик роелек т роника и пол у п роводникови устройства.
Чавдар Георгиев Енчев, специалност: инженер
по електроника и автоматика, ценообразуване
на недвижимите имои и строителството, оценка на финансовата ефективност, финансиране
и кредитиране, площообразуване, технически
паспорт и енергийна ефективност.
Юлиян Атанасов Йорданов, специалност:
електронна и комуникационна техника и технологии, диагностика и приложение на МПС,
достъп до класифиц. информация, разследване
на престъпления в кибер пространството.
Юрий Стойков Ангелов, специалност: радиои телевизионна техника, компютърни мрежи,
съдебен експерт по компютърно-технически
експертизи.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Адриана Николаева Джокова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти.
Албена Ненчова Арсова, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
А лександър Василев Пенев, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Александър Драганов Шулев, специалност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
земеделски земи и подобренията върху тях.
Александър Желязков Костадинов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
артилерийско и инструментално разузнаване,
достъп до класифиц. информация.
Александър Койчев Къкрински, специалност:
промишлено и гражданско строителство, икономика, оценител на инвестиционен проект, на
недвижими имоти.
А лександър Николов Танев, специалност:
пътно строителство, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Алексей Стоименов Стаменов, специалност:
промишлено и гражданско строителство, достъп
до класифицирана информация.
Анастас Русков Русков, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Анастас Тодоров Горанов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
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Анастасия Иванова Бошнакова, специалност:
архитектура, промишлено и гражданско строителство – конструкции, опазване на паметниците
на културата.
Анастасия Райкова Белопитова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Анастасия Славчева Костова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Ангелина Димитрова Маринова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Ангел Коцев Петров, специалност: пътно
строителство, икономика на строителството,
достъп до класифиц. информация.
Ангелина Димитрова Маринова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Андрей Страхилов Герасимов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Анелия Живкова Аврамова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология и организация, оценител на недвижими
имоти.
А нета Георгиева Каменова-Вапорд ж иева,
специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
Анета Добрева Зеринова, специалност: промишлена топлотехника, технология на заведения за обществено хранене, комунално-битово
обслужване и сгради за търговия.
Анна Ангелова Савова, специалност: архитектура.
Антоанела Дончева Цукева, специалност:
промишлено строителство – конструкции, конструкции на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Антоанета Василева Христова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях .
Антоанета Величкова Ганчева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Георгиева Йовева, специалност:
архитектура, достъп до класифиц. информация.
Антоанета Пролетсинова Лазарова, специалност: строителство и архитектура, квалификация:
строителен техник.
Антонио Вилиянов Шопов, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, проектиране на бетонни и стоманобетонни
конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, машини
и съоръжения, финансови институции.
Антония Господинова Чепилева, специалност:
архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Антония Сталиянова Богева, специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на водите.
Атанас Георгиев Черпоков, специа лност:
водоснабдяване и канализация.
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Ст.н.с. ІІ ст. Атанас Николов Паскалев, специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Николов, специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Сърбов, специалност: пътно
строителство.
Беатриче Еленкова Христова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Бисер Борисов Тодоров, специалност: топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация,
професионална компетентност в областта на
ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Бисера Рачова Рибарова, специалност: архитектура.
Бистра Стефанова Цветкова-Ангелова, специалност: промишлено и гражданско строителство,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, оценител на недвижими имоти.
Благой Петров Наков, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на
движимо и недвижимо имущество на държавни
и общински фирми, оценка на инвестиционни
проекти и строителен надзор.
Божидар К ирилов Борисов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, международни икономически отношения, достъп до класифицирана информация.
Б ож и дар Хрис т ов Дон чев, спец иа л нос т:
транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева,
специалност: архитектура, оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения
върху тях, оценител на недвижими имоти.
Бойко Иванов Терзиев, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
пълна проектантска правосопособност по част
конструктивна, организация и изпълнение на
строителството, оценител на недвижими имоти.
Бойко Христов Панчев, специалност: архитектура.
Борис Константинов Борисов, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Борислав Мла денов Савов, специа лност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Боряна Иванова Влъчкова, специа лност:
геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност да извършва дейност по кадастъра,
достъп до класифицирана информация.
Боряна Николаева Маринова, специалност:
архитектура.
Бранимир Владимиров Динев, специалност:
промишлено и гражданско строителство, пълна
проектантска правоспособност по части конструктивна на сгради и строителни съоръжения,
организация и изпълнение на строителството.
Бранимир Светослав Костов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Ва лентин А липиев Петков, специа лност:
хидротехническо строителство, оценител на
недвижими имоти.
Ва лен т и н Георг иев Л и ков, спец иа л нос т:
промишлено и гражданско строителство – кон-
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струкции, международни икономически отношения и бизнес.
Валентин Димитров Моллов, специалност:
транспортно строителство, пътно строителство.
Валентин Емилов Близнаков, специалност:
електроенергетика, квалификация: далекосъобщителна техника, икономист-организатор на
производителността на труда и управлението
в промишлеността, експерт на Националната
строителна федерация, експерт на Българската
браншова камара на енергетиците, координатор
по безопасност и здраве в строителството, здравословни и безопасни условия на труд.
Валя Стефанова Петрова, специалност: транспортно строителство, икономика на транспортна
фирма, пълна проектантска правоспособност
по част конструктивна, организация и изпълнение на строителството, технически контрол по
инвестиционни проекти, достъп до класифиц.
информация.
Ваньо Янков Николов, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
оценител на недвижими имоти.
Ванюшка Милова Ангелова, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Ваня Асенова Илиева, специалност: промишлено и гражданско строителство, икономика на
строителството.
Ва н я Георг иева С та н кова, спец иа л нос т:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, международни икономически отношения, мениджмънт на инженерната фирма,
управление и отчетност на фирмата, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия, съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи, координатор по безопасност
и здраве в строителството.
Васил Александров Трайков, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Васил Йосифов Бекяров, специалност: водоснабдяване и канализация, строителство и
архитектура – среден техник.
Васил Николов Василев, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на земеделски земи и недвижими
имоти.
Васил Трайков Георгиев, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Вел ис ла ва Лоза нова Б орисова-Тодорова,
специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Величка Георгиева Тименова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Венера Йорданова Георгиева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Венцислав А нгелов Пейков, специ лност:
ПГС – технология на строителството, оценител
на недвижими имоти.
Венцислава Петрова Колева, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
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Вера Маринова Ахмакова, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недви ж ими имоти, дост ъп до к ласифиц.
информация.
Весела Георгиева Горанова, специалност:
водоснабдяване и канализация, контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и
за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания
за безопасност.
Весела Стоянова Корова, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите, достъп до класифиц. информация.
Весел и н Пе т ров М и ла нов, спец иа л нос т:
промишлено и гражданско строителство – технология, икономика на транспортната фирма,
безопасност и здраве при работа в строителството, техничски спецификации за оперативна
съвместимост за конвенционални железопътни
системи.
Веселин Валентинов Люцканов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веселин Крумов Божилов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Веселина Димитрова Георгиева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Виолета Александрова Стайкова, специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Виолета Захариева Найденова, специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Виолета Иванова Цветанова, специалност:
строителство и архитект у ра, к валификаци я:
строителен техник, брокер на недвижими имоти.
Виолета Лефтерова Лефтерова, специалност:
архитектура.
Владимир Анастасов Перфанов, специалност:
архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Владимир Йорданов Стоянов, специалност:
архитект у ра, пълна проектантска правоспособност.
Владимир Костов Господинов, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Галина Георгиева Николова, специалност:
геодезия, оценител на недвижими имоти.
Га н к а Пе т кова К арачо ба нова-А вра мова,
специалност: хидромелиоративно строителство.
Георги Андонов Георгиев, специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Дянков Георгиев, специалност: промишлено и гра ж данско ст роителство – конструкции, математика, оценител на движимо и
недвижимо имущество, технически контрол по
част конструктивна на инвестиционните проекти.
Георги Йорданов Чалъков, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Георги Костадинов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, достъп до класифиц. информация.
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Д-р Георги Сълев Сачански, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Георги Христов Ботев, специалност: архитектура.
Гергана Христова Дончева-Гумнишка, специалност: геодезия, фотограметрия и и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски
земи, търговски предприятия.
Глория Илиева Джаджева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Григор Манчев Манев, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Даниела Янчева Анталавичева, специалност:
промишлено и гражданско строителство-конструкции оценка на недвижими имоти.
Данка Янчева Василева, специалност: архитектура, опазване паметници на културата.
Дарина Любомирова Гализова, специалност:
архитектура
Дафина К и ри лова Пешева, спец иа лност:
архитект у ра, архитект у рно-градустройствени
проблеми при обновявянето на жилищни, търговски улици и квартали.
Деляна Светозарова Иванова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност
по части конструктивна на сгради и строителни
съоръжения, устройство на територията, проектиране и строителство, оценител на недвижими
имоти.
Десислава Калушева Вълчева, специалност:
промишлено и гражданско строителство, здравословни и безопасни условия на труд, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева,
специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими
имоти.
Деян Великов Попов, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, достъп до класиф.
информация.
Димитрина Маринова Попова, специалност:
архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Димитър Божидаров Павлов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Димитър Димитров Антонов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Димитър Евтимов Бошнаков, специалност:
транспортно строителство и пътно строителство,
оценител на недвижими имоти.
Димит ър Николов Бузяков, специалност:
промишлено и гражданско строителство, организация на производството и управление в
строителството, оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти, достъп до класифиц.
информация.
Дим и т ър Пет ров Га н д жов, спец иа л нос т:
архитекту ра, строителство и геодезия – конструктивно инженерство.
Димит ър Рангелов Донков, специа лност:
промишлено и гражданско строителство.
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Димитър Стоянов Димитров, специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, експерт по химическа
и радиационна защита.
Добрина Стефанова Ченева, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях, дейности по кадастъра.
Добринка Димитрова Полихронова-Димитрова, специалност: архитектура, оценител на
недвижими имоти.
Донета Божкова Божкова, специалност: промишлено и гражданско строителство, фирмено
счетоводство, оценител на недвижими имоти,
ОВОС, стандартизация.
Дора Стоянова Футекова-Дякова, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съоръжения.
Евгени Николов Пашеев, специалност: пътно
строителство.
Евгений Николаев Гацов, специалност: архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгений Павлов Цолов, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Евгения Филипова Киселинова, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
оценка на недвижими имоти.
Евелина Пирин Кожухарова-Джуджева, специалност: хидромелиоративно строителство,
оценител на недвижими имоти.
Евтим Фердинандов Наков, специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения в
сферата на строителството.
Екатерина Димитрова Цочева, специалност:
строителство и архитектура, специалност: озеленяване.
Екатерина Лулчева Терзиева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Елена Гьорева Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти.
Елена Николова Еленкова, специа лност:
строителство и архитектура – техник.
Ели Кирилова Симова, специалност: водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова, специалност: хидротех ническо ст роителство, икономика на
недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти.
Елка Велинова Пенева, специалност: архитектура, санитарно инженерство, оценител на
недвижими имоти.
Емил Асенов Стефанов, специалност: строителство и архитектура, оценка на недвижими
имоти.
Емил Любомиров Събев, специалност: техник по строителство и архитектура, оценки на
недвижими имоти.
Емил Теофанов Шолев, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Емил Цветанов Томов, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
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Емилия Христова Точева, специалност: архитектура.
Емили я Цветанова Ми хайлова, специа лност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съоръжения.
Жаклина Владимирова Караджова, специалност: геодезия и картография – среден техник.
Жанета Томова Стоянчева, специа лност:
хидромелиоративно строителство.
Златка Добрева Фъртункова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Ивайло Йорданов А нгелов, специа лност:
строителен инженер по технология на строителството.
Ивайло Николов Димитров, специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
достъп до класифиц. информация.
Иван Вангелов Марчоков, специалност: промишлено и гражданско строителство, достъп до
класифиц. информация.
Иван Георгиев Анакиев, специалност: техн.
и механизация на строителството, оценител на
недвижими имоти.
Иван Георгиев Атанасов, специалност: конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради, финансово-счетоводна и правна
дей но с т на фи рмат а , до с т ъп до к ласифи ц.
информация.
Иван Стефанов Бръчков, специалност: земеустройство.
И ва на М и н чева Хрис т ова, спец иа л нос т:
икономика и управление на промишлеността,
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на земеделски земи.
Иванка Атанасова Цветкова, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Доц. Илинка Методиева Иванова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Илия Пешев Мавров, специалност: транспортно строителство-строителство и възстановяване
на железопътни линии.
Илка Пенчева Размова, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти, експертизи съгл.
§ 4 ЗОСНИ – компенсаторни записи.
Ина Олегова Ангелова, специалност: архитектура.
И ва Ц в е т а нова А н г е лова , спец и а л но с т:
транспортно строителство – пътно строителство.
Иванка Атанасова Цветкова, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Иван Атанасов Атанасов, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Ирен Ростиславова Ненчева, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, координатор по безопасност и здраве
в строителството.
Ирена Илиева Мирчева, специалност: архитектура.
Ирена Николаева Спиридонова, специалност:
архитектура, счетоводство и контрол.
Иск ра К ру мова С т ой кова , спец иа л но с т:
строителство и архитектура – среден техник.
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Йоланда Петрова Недева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов, специалност: хидромелиоративно строителство, право, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Йорда н И ва нов Па ш у нов, спец иа л но с т:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йорда н Кру мов Йорда нов, спец иа л нос т:
архитектура, финансов и ревизионен контрол.
Йорданка Борисова Веселинова, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, пълна проектантска правоспособност.
Йорданка Симеонова Попова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева,
специалност: архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Калина Вениаминова Кирова-Начева, специалност: архитектура.
Калинка Маркова Крумова, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Катерина Николова Ганева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Катя Стоянова Дринова, специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията
върху тях, търговски предприятия.
Керанка Христова Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Кирил Димитров Киров, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Кирил Стефанов Грозданов, специалност:
земемер – техник.
Кирилка Стоянова Димовска, специалност:
архитектура, компютърни технологии на архитекти.
Клавдия Димитрова Вангелова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценки
и продажби на недвижими имоти и земеделски
земи, ценообразуване на недвижими имоти,
конструктивна организация и изпълнение на
строителството.
Коста Петров Костов, специалност: транспортно строителство, организация и управление
на тактическите подразделения от родовете и
специалните войски.
Красимир Димитров Митов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Костадин Ангелов Николов, специалност:
геодезия, правоспособнот да извършва дейност
по кадастъра.
Красимир Енчев Хаджиминчев, специалност:
архитектура.
Красимира Илиева Тодорова, специалност:
архитектура.
Крумяна Любенова Бумбарова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Ла лка Рангелова Минкова, специа лност:
архитектура, санитарно инженерство.
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Лалка Янчева Миланова-Христова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Лили Иванова Кръстева, специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти.
Лили Славчева Иванова, специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Лилия Цекова Генова, специалност: пътно
строителство, оценител на недвижими имоти.
Ст.н.с ІІ ст. Лора Стоилова Рангелова, специалност: железопътно строителство, оценител на
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия, търговски предприятия и вземания,
арбитър при Стопански арбитражен съд – София.
Любен Красимиров Петков, специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Любомир Асенов Петров, специалност: архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти.
Любомир Илиев Митриков, специалност:
строителство и архитектура – среден техник,
управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
специалност: международни икономически отношения, оценка на недвижими имоти, оценка
на търговски предприятия.
Любомир Петров Събев, специалност: техник по строителство и архитектура, оценки на
недвижими имоти.
Людмил Бориславов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Людмила Георгиева Гойчилова, специалност:
архитектура.
Людмила Тодорова К ирова, специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на водите.
Манчо Григоров Манев, специалност: архитектура, оценка на недвижими имоти.
Маргарита Симова Атанасова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация: специалист по обследване на енергийна ефективност и сертифициране
на сгради, експерт на Националната строителна
федерация.
Маргаритка Йордaнова Лозанова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Мариана Иванова Чапарова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, удостоверение – чл. 17,
т. 8 от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Мариана Стефанова Атанасова, специалност:
строителство и архитектура – техник, оценител
на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Терзиева-Попова, специалност: архитектура.
Марианка Борисова Канарчева, специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания.
Мариела Димитрова Велинова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
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Марин Димитров Колев, специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти, архитектурни паметници на културата и произведения
на изкуството.
К.н. Марина Дончева Трайкова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, проектантска правоспособоност по част конструктивна, технически контрол по част конструктивна
на инвестиционните проекти.
Марин Василев Вълков, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Марин Колев Кюркчиев, спецалност: геодезия, фотограметрия и картография, пълна
проектантска правоспособност.
Марина Игнатова Николова, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Мариус Клемансо Грозданов, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, финансово-счетоводна и правна дейност
на фирмите, оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Митрева-Павлова, специалност: архитектура.
Мария Любенова Ангелова, специалност: архитектура, оценител на финансови институции,
цели предприятия, недвижими имоти, права
на интелектуална и индустриална собственост,
машини и съоръжения.
Мария Николова Янакиева-Златарева, специалност: промишлено и гражданско строителство,
патентно дело, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на
други активи в сферата на ново и съвременно
българско изобразително изкуство, дизайн и
паметници на културата.
Мари я Нед я л кова Коцева, спец иа л нос т:
промишлено и гражданско строителство – конс т ру к ц и и, оцен и т ел на нед ви ж и м и и мо т и,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти.
Мари я Па влова Га шарова, спец иа л нос т:
технология и механизация на строителството,
оценка на недвижими имоти.
Мария Петрова Паскова, специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Мария Симеонова Григорова, специалност:
строителство и архитектура – среден техник,
горско стопанство, оценител на гори и земи в
горския фонд, недвижими имоти.
Мари я Цон чева Гу г у чкова, специа лност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения.
Мая Атанасова Динева, специалност: хидромелиоративно ст роителство, арх итек т у ра,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Миглена Христова Николова, специалност:
хидромелиоративно строителство, строителство
и архитектура, оценка на недвижими имоти,
машини и съоръжения, търговски предприятия.
Миладин Петров Петров, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Милен Георгиев Дечков, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
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М и лен Д и м и т ров Р усенов, спец иа л нос т:
архитектура.
М и л к а Пе т рова Ви нарова, спец иа л нос т:
земеустройство, международни икономически
отношения.
Миломир Пенчев Богданов, специалност:
арх и т ек т у ра , меж д у нар од н и и коном и че ск и
отношени я, оценител на недви ж ими имоти,
оценка за въздействието върху околната среда,
тополотехническа ефективност на сградите.
Мирослава Христова Тотева, специалност:
архитектура.
Минко Калчев Червенков, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, машини
и съоръжения, правоспособност да извършва
дейности по кадастъра.
Митка Митова Иванова, специалност: промишлено и г ра ж данско ст роителство – конструкции, финансово-счетоводен мениджмънт.
М ла ден Ива нов М ла денов, спец иа лнос т:
промишлено и гражданско строителство – констру к ции, менид жър и вътрешен одитор на
системи за управление на качеството.
Момчил Владов Гергинов, специалност: хидроенергийно строителство.
Надежда Велкова Игнатова, специалност:
архитектура.
Надежда Христова Стойчева, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Найденка Димитрова Нейкова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектантска правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти.
Наташа Тошева Иванова, специалност: пътно
строителство.
Наташа Ценева Ковачева, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Начко Христов Танев, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води,
съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, внедряване и подобряване на системи за
управление на здраве и безопасност при работа
чрез оценка и управление на риска на работното
място, вътрешни одити по здраве и безопасност
с отчитане на изискванията на БДС, вътрешен
одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Неделко Пет ров Неделков, спец иа лност:
водоснабдяване и канализация.
Нели Георг иева Николова, спец иа лнос т:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Нели Господинова Иванова, специалност:
транспортно строителство – жп строителство,
оценител на недвижими имоти.
Нели Иванова Минева, специалност: земеустройство, управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
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Нели К ирилова Осиковска, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Ненчо Константинов Начев, специалност:
архитектура.
Н и к ифор Георг иев Биби н, спец иа л нос т:
архитектура.
Николай Аспарухов Дерменджиев, специалност: промишлено и гражданско строителство,
международен бизнес, оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти, определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Ни кола й А н донов Ха д ж и мари нск и, специалност: архитект у ра, пълна проектантска
правоспособност.
Николай Гюров Николов, специалност: промишлено и гражданско строителство, технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Николай Иванов Иванов, специалност: транспортно строителство.
Николина Илиева Кирилова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Николинка Танева Радулова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
Николета Маринова Кюркчиева, специалност:
геодезия – приложна геодезия, пълна проектантска правоспсобност по части геодезия, приложна
геодезия, вертикално планиране, трасировъчни
проекти и планове, планове за регулация.
Нина Господинова Ламбова-Димова, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност:
технология и механизация на строителството.
Олга Андонова Берберова, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност,
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, оценител на оборотни и
дълготрайни активи, търговски предприятия и
вземания, цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти, достъп до класифиц.
информация.
Олга Радкова Петрова, специалност: транспортно строителство, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения, на търговски
предприятия
Павел Евгениев Цолов, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Павлина Иванова Хаджийска, специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоръжения.
Панайот Красимиров Савов, специалност:
архитектура.
Пена Христова Партъчева, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Пенка Нончева Иванова-Танова, специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти, оценка на сгради – паметници на културата, оценка на дви-
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жимо и недвижимо имущество на държавните
и общински фирми
Петко Костов Зоровски, специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти.
Петко Петков Дренков, специалност: архитектура.
Петрана Велинова Стойчева-Янева, специалност: промишлено и гражданско строителст во – тех нолог и я, оцени тел на недви ж ими
имоти.
Доц. Пет ър Илиев Пет ров, специа лност:
двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни машини.
Петър Йорданов Костов, специалност: геодезия и картография.
Петър Каменов Милчев, специалност: строителство на сгради и съоръжения – технология.
Петър Савов Попов, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография.
Петя Иванова Менгова, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология и организация.
Петя Иванова Силянова, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
П ламен Дими т ров Гърбов, спец иа лност:
технология на строителството, конструкции на
сгради и съоръжения, правоспособност по част
конструктивна.
П ла мен Па в лов Б ож и лов, спец иа л но с т:
строителен техник – сградостроителство и архитектура.
Пламен Савов Рачков, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Радинка Иванова Тричкова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Ра дос ла ва Донева Донева, спец иа л нос т:
архитектура.
Райна Василева Бонева, специалност: транспортно строителство – железопътно строителство.
Райна Георгиева Жечева, специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Райна Иванова Шопова-Нейкова, специалност: елект ронна техника, ЕЯМ У, геодези я,
електронни средсдтва за контрол и управление,
пълна проектантска правоспособност.
Райничка Трифонова Банджакова, специалност: строителство и архитектура – техник.
Рени Василева Веселинова-Неделчева, специалност: промишлено и гражданско строителство
Рика Хараламбос Пападополулу, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съобщения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, специализация: финансов и банков мениджмънт, оценка
на недвижими имоти, достъп до класифиц. инф.
Росица Димитрова Георгиева, специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
земеделски земи и подобренията върху тях.
Росица Димитрова Михайлова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти, активи, произведения на изкуството, антиквариат,
благородни метали, скъпоценни камъни и т.н.
в сферата на произведенията на архитектурата
и недвижимите паметници на културата.
Р у м ен А п о с т о ло в Н и н о в, с п ец и а л н о с т :
конс т ру к ц и и н а п р ом и ш лен и , ж и л и щ н и и
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обществени сгради, ограничена проектантска
правоспособност – има право да проек тира
самостоятелно строежи от V – VІ кат. съгласно
ЗУ Т по част конструктивна – организация и
изпълнение на строителството
Румен Николов Урумов, специалност: технолог и я и механизац и я на ст рои телст вото,
оценител на недвижими имоти, координатор по
безопасност и здраве в строителството.
Румен Рачев Мандев, специалност: среден
техник по водно строителство.
Р у м я на Ата нсова Гон дова, спец иа л нос т:
хидрогеология и инженерна геология, фирмен
мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
К.м.н. Румяна Борисова Симеонова-Ненова,
специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Ру м яна Георгиева Узу нова, специа лност:
ПГС – конструкции, оценител на недвижими
имоти.
Румен Емилов Шолев, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология
Р у м я на И ва нова С та н и м и рова-Бла жева,
специа лност: тех нологи я и механизаци я на
строителството, оценител на недвижими имоти.
Ру м яна Миткова Пару шева-Пех ливанова,
специалност: архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Руска Борисова Димитрова, специалност:
математика – изчислителна математика.
Светла Иванова Тумангелова, специалност:
архитектура, пълна проектанска правоспособност.
Светла Цветанова Вутова-Бучуковска, специалност: промишлено и гражданско строителство, техн. контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, пожарна безопасност,
координатор по безопасност и здраве в сторителството, пълна проектантска правоспособност.
Светлана Георгиева Бирова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Симеон Иванов Марков, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология на строителството.
Стефан Иванов Оташлийски, специалност:
транспортно строителство – железопътно строителство.
Стоянка Василева Савова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Славка Григорова Бурова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
земеделски земи и трайни насаждения, оценка
на недвижими имоти.
Славка Димитрова Чопова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картографи.
Доц. д-р Славко Димитров Бежанов, специалност: хидромелиоративно строителство,
оценител на недвижими имоти, цели държавни
и общински предприятия.
Соня Кирилова Чернева, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти, оборотни и
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дълготрайни активи, земеделски земи и трайни
насаждения.
Сон я Хаим Стойкова, специалност: промишлено и гражданско строителство, достъп
до класифиц. информация.
Снежанка Илиева Танушева, специалност:
архитектура.
Снежанка Исаева Балабанова, специалност:
строителство и архитектура.
С неж и на Д и м и т рова Д ж а керск а, спец иалност: промишлено и гражданско строителство – технология, организация и упр. на межд.
инж. дейност, ограничена проектантска правоспособност – строежи V – VІ кат., оценител на
недвижими имоти, вътрешен одит на системи
за управление на качеството на основата на
изискванията на ISO.
Станимир Бориславов Илиев, специалност:
военен инженер по ПГС.
С т а н и м и р Тодор ов Я н чев, спец иа л но с т:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия, търговски
предприятия и вземания.
Станислава Борисова Николова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Станоя Йорданов Дончевски, специалност:
технологи я на ст роителството, оценител на
недвижими имоти.
Стефан Борисов Яковски, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите.
Стефан Димов Кондев, специалност: технология и механизация на строителството, оценител
на недвижими имоти.
Стефан Иванов Ямалиев, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Стефан Йорданов Георгиев, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Стефан Стоянов Бебревски, специалност:
промишлена топлотехника.
Стефка Стоянова Стоянова, специалност:
архитектура, пълна проектанска правоспособност, оценка за недвижими имоти.
Стефчо Димитров Христов, специалност:
промишлена топлотехника.
Стойне Йорданов Доканин, специалност:
технологи я на ст роителството, оценител на
недвижими имоти.
С т оянка Пет рова Ку н чева, спец иа лнос т:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти.
Стоянчо Милков Милошев, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Ташко Веселинов Ташев, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Танко Янков Танков, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Теменужка Василева Минчева, специалност:
архитектура.
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Теодора Любомирова Дачева, специалност:
строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата,
оценка на земеделски земи.
Тинка Димитрова Кочукова, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Тодор Ж ивков Господинов, специа лност:
архитектура, оценител на недвими имоти.
Тоня Иванова Ташева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Тотка Илкова Славова, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
пълна проектантска правоспособност по част
конструктивна.
Доц. д-р Фа н т и на Ра н г елова Ра н г елова,
специалност: транспортно строителство – железопътно строителство, оценител на недвижими
имоти.
Финка Стайкова Неделчева, специалност:
архитектура.
Хараламби Иванов Даскалов, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Харалампи Петров Гиргинов, специалност:
промишлено и гражданско строителство, планиране и анализ на стопанската дейност, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
недвижими имоти.
Христина Методиева Керелска, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Христина Михайлова Стоева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Христо Атанасов Бечев, специалност: архитектура.
Христо Тошков Георгиев, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими
имоти, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, пълна проектантска правоспособност по част конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
конструкции на сгради и съоръжения, стоманени
конструкции съгласно Еврокод 3 и Еврокод 4,
проектиране на строителни конструкции при
сеизмични въздействия съгласно Еврокод 1998ЕС 8, изчисляване на конструкции за сеизмични
въздействия, укрепяване на строителни изкопи
в градски условия, Наредба № 5 за техническите
паспорти на строежите и нейното прилагане,
Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните
зд равословни и безопасни услови я на т ру д
при извършване на смр. план по безопасност
и здраве – теория и практика, моделиране и
анализ на пространствени системи със SAP
2000, моделиране на строителни конструкции
в среда на SAP 2000.
Цвета Кирчева Шопова-Боева, специалност:
архитектура.
Ст.н.с. ІІ ст. Цветан Иванов Германов, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Юлия Иванова Менгова, специалност: промишлено и гражданско строителство.
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Юлия Любомирова Димитрова-Цекова, специалност: транспортно строителство – пътно
строителство, оценител на недвижими имоти.
Юли я Стоядинова Костова, специалност:
строителен техник, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, достъп до класифиц.
информация.
Явор Кирилов Шопов, специалност: строителен инженер, инженер по строителство и
възстановяване на железопътни линии.
Яким Александров Червеняков, специалност:
пътно строителство, съдебно-пожаротехническа
експертиза.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Атанас Бойчов Милошов, специалност: ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
Боню Илиев Петков, специалност: противопожарна техника и безопасност.
Доц. д-р инж. Веселин Симеонов Симеонов, специалност: противопожарна техника и
безопасност.
Димитър Стоянов Димитров, специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, експерт по химическа
и радиационна защита.
Ж ивко Здравков Мартинов, специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, достъп до класифиц.
информация.
Иван Стефанов Иванов, специалност: механи чно у редост роене, п ъ лна п роек тан тска
правоспособност, електротехника, автоматика
и съобщителна техника, сервизно обслужване
на носими и возими пожарогасители, монтаж,
пусково-наладъчни работи и програмиране на
пожароизвестителна техника.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ, техника
и технология на взривните работи.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Борислав Рангелов Йорданов, специалност:
промишлена топлотехника.
Иван Констан т инов Дими т ров, спец иа лност: електроенергетика и електрообзавеждане – електроснабдяване и електрообзавеждане
на промишлени предприятия.
Христо Пенчев Михайлов, специалност: ел.
енергетика, правоспособност за строеж, поддържане и ремонт на асансьори.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Валентина Владимировна Йорданова, специалност: биология и химия.
Екатерина Димитрова Цочева, специалност:
озеленяване, специалност: строителство и архитектура.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, специалност: биология – екология, оценител на
земеделски земи, експерт по ЕО и ОВОС със
следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Маргрета Тодорова Софрониева, специалност:
биология – хидробиология и опазване на водите,
търговски маркетинг и мениджмънт, системи за
управление на качеството и вътрешни одитори
по ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специалност: селекция и семепроизводство.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност:
горско стопанство.
Снежана Любенова Петрова, специалност:
полевъдство.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Н.с. І ст. д-р Андрей Иванов Мицулов, специалност: химия, кинология.
Валентина Владимировна Йорданова, специалност: биология и химия.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология, съдебно-ентомологична експертиза.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология.
Маргрета Тодорова Софрониева, специалност:
биология – хидробиология и опазване на водите,
търговски маркетинг и мениджмънт, системи за
управление на качеството и вътрешни одитори
по ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специалност: селекция и семепроизводство.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Даниела Тодорова Иванова, специалност:
екология.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
А дриана Иванова Нег рева, специа лност:
химия, квалификация: химик-неорганик, оценител на ювелирни изделия от метали и сплави,
скъпоценни камъни, нумизматика и антикварни
ценности, култ у рно-исторически ценности в
България.
А лбена Георгиева Кръстева, специалност:
инженерна химия.
Н.с. І ст. д-р Андрей Иванов Мицулов, специалност: химия, кинология.
Ангел Петров Муташки, специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Ани Методиева Дръндарова, специалност:
химия и екология.
Антон Михайлов Михайлов, специалност: химическа технология на дървесината, икономика,
организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и др. фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов, специалност:
химия, медицинска химия, достъп до класифиц.
информация.
Весислава Бориславова Тотева, специалност:
технология на органичния синтез и горивата,
доктор по технология на природните и синтетични горива.
Добринка Дянкова Добрева, специалност:
технология на органичния синтез и кау чук,
патентно дело, представител по индустриална
собственост за изоберетения и полезни модели,
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марки, географски означения и промишлени
дизайни.
Смилен Константинов Мерджанов, специалност: технология на неорганичните вещества.
Д-р Та н я Юл и я нова С т ои л кова-И л иева ,
специалност: химия – органична и аналитична
химия, органична химия.
Д-р Цвета Павлова Сарафска, специалност:
химия, химия на твърдото тяло.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Ангел Петров Муташки, специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов, специалност:
химия, медицинска химия, достъп до класифиц.
информация.
Виолета Маринова Григорова, специалност:
технология на нефта и газа, достъп до класифиц.
информация.
Десислава Николова Гергова, специалност:
технология на материалите и материалознание – електрохимия и защита от корозия.
Десислава Севдалинова Григорова, специалност: химични технологии – биотехнологии.
Зоя Христова Карпузка, специалност: химия.
Илина Иванова Савчева, специалност: икономика на сигурността и отбраната, инженерхимик, фелдшер.
Невена Михайлова Стефанова, специалност:
технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти,
машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: АВ – боеприпаси.
Румяна Тодорова Стоилова, специалност:
химия.
Спас Жел язков Ди м и т ров, спец иа л нос т:
технология на неорганични вещества.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специалност: технология на каучука и пластмасите,
експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
Христо Василев Дипчев, специалност: технология на силикатите, системи за управление
на качеството съгласно международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, системи
за управление на качеството, околната среда и
условията на труд.
Цвятко Стоянов Минеков, специалност: оптически прибори и системи, съдебно-физическа
експертиза.
Николета Спасова Цанкова, специалност: д-р
геология на минералните ресурси – приложна
минералогия, гемология.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
А лбена Георгиева Кръстева, специалност:
инженерна химия.
Ангел Петров Муташки, специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Десислава Николова Гергова, специалност:
технология на материалите и материалознание – електрохимия и защита от корозия.
Николета Спасова Цанкова, специалност: д-р
геология на минералните ресурси – приложна
минералогия, гемология.
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Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: АВ – боеприпаси.
Смилен Константинов Мерджанов, специалност: технология на неорганичните вещества.
Христо Василев Дипчев, специалност: технология на силикатите, системи за управление
на качеството съгласно международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, системи
за управление на качеството, околната среда и
условията на труд.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Анна Стоянова Орозова-Петрова, специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Генади Станчев Ганчев, специалност:
ветеринарна медицина, ветеринарна администрация, курс публична администрация.
Д-р Деян Атанасов Даскалов, специалност:
ветеринарна медицина, разработване, вндеряване, верификация и контрол на на ССР система.
Д-р Димитър Константинов Драгнев, специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Йордан Тодоров Гогов, специалност:
ветеринарна медицина.
Д-р Николина Димитрова Теофилова-Кънчовска, специалност: ветеринарна медицина,
ветеринарно-санитарна експретиза и контрол на
хранителните продукти от животински произход,
национални стнадарти за млечни подуктни и
тяхното прилагане.
Д-р Петър Георгиев Антонов, специалност:
ветеринарна медицина, ветеринарен контрол.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Апостол Илиев Боев, специалност: горско
стопанство.
Венета Найденова Кръстева, спецалност:
полевъдство.
Венцислав Петков Иванов, специа лност:
полевъдство.
Проф. д-р Виктор Крумов Бозев, специалност:
полевъдство.
Георги Пеев Ламбов, специалност: полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Гурко Райков Лозанов, специалност: растителна защита.
Давидко Георгиев Нешев, специалност: полевъдство.
Димитър Иванов Трънгалов, специалност:
агроном – тропично и субтропично земеделие.
Доц. д-р Ивайло Петров Вълчовски, специалност: полевъдство.
Лидия Тодорова Петкова, специалност: растителна защита.
Михаил Панайотов Караниколов, специалност: лозаро-градинарство.
Надежда Йотова Крисенко-Пещерска, специалност: полевъдство, оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, достъп до класифиц. информация.
Никола Георгиев Кочев, специалност: полевъдство, оценител на земеделски машини и
съоръжения.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специалност: селекция и семепроизводство.
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Петър Димитров Петров, специалност: горско стопанство, регистриран за извършване на
дейности в горския фонд.
Роман Иванов Иванов, специалност: агроинженерство – лозаро-градинарство.
Р уска Зд равкова Лозанова, спец иа лност:
лозаро-градинарство.
Севдалина Дакова Бояджиева, специалност:
полевъдство.
Снежана Любенова Петрова, специалност:
полевъдство.
Стамен Гълъбов Костадинов, специалност:
горско стопанство, оценител на гори и земи в
горския фонд.
Христо Събков Събков, специалност: селскостопанска техника, механизация и електрификация на животновъдството.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
А д риана Иванова Нег рева, специа лност:
химия, квалификация: химик-неорганик, оценител на ювелирни изделия от метали и сплави,
скъпоценни камъни, нумизматика и антикварни
ценности, оценител на културно-историческите
ценности в България.
Доц. д-р Благовеста Иванова Иванова-Цоцова,
специалност: история на изкуството.
Велислава Христова Стоянова-Тилева, специалност: изкуствознание, оценител на произведения на изкуството, антиквариат, благородни
метали, скъпоценни камъни, българска живопис,
скулптура и графика на 19 и 20 век.
Диана-Мария Боянова Райнова, специалност:
декоративно-монументална скулптура.
Иван Василев Кава лд ж иев, специа лност:
актьорско майсторство.
Йордан Захариев Андонов, специалност: кинознание, авторско право и сродните му права.
Косьо Георг иев Д желебов, спец иа л нос т:
керамика.
Кристиян Атанасов Бояджиев, специалност:
музикална педагогика.
Маргарита Иванова Кузова, специалност:
изкуствознание.
Мария Тошкова Вълева, специалност: художествена бродерия, изработка, преработка и
ремонт на изделия от злато и сребро.
Мирослав Димитров Аврамов, специалност:
класическа археология.
Петър Атанасов Наумов, специалност: плакат,
оценител на недвижими имоти.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Валерий Иванов Обретенов, специалност:
икономика и управление на строителството,
оценител на недвижими имоти, ценообразуване
на недвижими имоти и строителство.
Виолета Божидарова Божкова, специалност:
публични финанси, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни
насаждения.
Гергана Димитрова Маркова, специалност:
биология – специализация ботаника, оценител
на търговски предприятия и вземания, машини
и съоръжения, недвижими имоти.
Деян Георгиев Цонев, специалност: агрохимия с фермерство и агробизнес, оценител на
недвижими имоти, търговски предприятия и
вземания, машини и съоръжения, права на инте-
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лектуалната и индустриалната собственост и др.
фактически отношения, търговски предприятия
и вземания, финансови активи и финансови
институции, съдебен експерт по компютърни
системи и оценител на селскостопански земи,
цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения.
Д иа на Мари нова М и нева , спец иа л но с т:
неорганични и електрохимични производства,
оценител на недвижими имоти.
Димитър Петров Стойчев, специалност: технология на машиностроене, оценка на машини
и съоръжения.
Елена Илиева Драгозова-Иванова, специалност: ландшафтна архитектура, доктор по организация и управление – изследване на модела
за управление на ландшафтно архитектурната
дейност в зелените системи на градовете.
Маргарита Благоева Якимова, специалност:
с оц иа л но -и коном и че ск а и нф орма ц и я, п раво – морско право, оценител на недвижими
имоти, т ърговск и предпри яти я и вземани я,
машини и съоръжения.
Минко Калчев Червенков, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата, машини и съоръжения.
Надежда Димитрова Митева, специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоържения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, съобщенията и жилищно-комуналното стопанство
и битовото обслужване.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Александър Георгиев Костадинов, специалност: право, оценител на недвижими имоти,
оценител на финансови активи и финансови
институции.
Антония Благовестова Якмаджиева, специалност: икономика на интелектуалната собственост, правна закрила на интелектуалната
собственост.
Бинка Владева Кирова, специалност: художествено оформление на облекло и тъкани,
правна закрила на интелектуалната собственост.
Бистра Любенова Масларска, специалност:
специална педагогика – логопедия, олигофренопедагогика, музикална педагогика, клинична
психология.
Ваня Лукова Матанова-Колева, специалност:
педагогика, проф. по медицинска психология.
Венелина Кирилова Луканска, специалност:
социални дейности – социална работа в общински структури.
Виолета Пенева Паскалева, специалност:
фармаци я, к ва лификаци я: патентен специалист, оценка на интелектуална и индустриална
собственост.
Владимир Иванов Маринков, специалност:
немска филология – преводач.
Владимир Петров Площаков, специалност:
славянска филология, специалист по полски език
и преподавател по български език и литература,
екскурзовод с руски език.
Георги Василев Цветков, специалност: водно
строителство – среден техник.
Десислава Здравкова Александрова, специалност: история.
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Добри Спасов Пандурски, специалност: право.
Добрина Георгиева Златева, специалност:
строителство и архитектура.
Дора Георгиева Славкова, специалност: математика и информатика, финанси и счетоводство.
Евгени Евгениев Григоров, специа лност:
организация и икономика на дистрибуторската
и аптечната практика, к линична фармация,
икономика на здравеопазването, финанси, магистър-фармацевт, специалност: здравна политика
и мениджмънт на здравеопазването, доктор по
социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, доцент по социална
медицина и организация на здравеопазването
и фармацията.
Емил Любомиров Балкански, специалност:
зъботехника, патент за изобретение на очна
протеза и метод за изработването є, майстор
по занаята оптика – оптик-окулист, ектопротези,
точиларство.
И ва н Васи лев И ва нов, спец иа л нос т: ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлено
предприятие – среден техник.
Иван Йорданов Иванов, специалност: социално и застрахователно дело.
Йордан К ирилов Дойчинов, специалност:
ел. монтьор на ел. машини, уреди и апарати.
Йордан Николов Иванов, специалност: мебелно производство.
Красимир Драганов Тасков, специалност:
композиция.
Кристиян Атанасов Бояджиев, специалност:
музикална педагогика.
Лиляна Спасова Пунева, специалност: фармация, патентно дело, представител по индустриална собственост за марки, географски означения
и промишлен дизайн, изобретения и полезни
модели, оценител на права на интелектуална и
индустриална собственост.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност: педагогика, квалификация: специалист по педагогика
и преподавател в средните училища, специализация: психология.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова, специалност: предучилищна педагогика, счетоводство
и контрол, мениджмънт и маркетинг, оценител
на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Людми л Ми хай лов Горчев, специа лност:
хорово дирижиране, оперно-симфонично дирижиране.
Мариана Николова Лазарова, специалност:
право.
Ма я Ник ифорова Станкова-Ку юмд ж иева,
специалност: фармация, патентно дело, представител по индустриална собственост за следните
обекти: марки, географски означения и промишлени дизайни, изобретения и полезни модели.
М и росла ва Ца н кова С т ой чева, спец иа лност: чешка филология, квалификация: преводач – немски език.
Момчил Йорданов Златарев, специалност:
физическо възпитание, управление и право на
интелектуалната собственост.
Нели Стефанова Йорданова, специалност:
автомобилен транспорт, трактори и кари, патентно дело, право.
Нина Михайлова Заркова, специалност: строителство и архитектура – средно образование.
Павел Велков Церовски, специалност: икономика и управление на съобщенията, патентно дело.
Петър Любомиров Костов, специалност: измервателна техника, автотехническа експертиза.
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Петя Васкова Христова, специалност: международни икономически отношения, маркетинг,
квалификация: английски език и литература.
Петя Стойнева Гергова, специалност: журналистика.
Д-р Пламена Петрова Попова, специалност:
право, авторски права върху архитектурни произведения, достъп до класифиц. информация.
Радмила Невенова Пеловска, специалност:
преводач на научно-техническа литература – английски език, италиански език.
Райа Димитрова Костова, специалност: телекомуникации, оценител на недвижими имоти.
Ридван Исмаилов Мехмедов, специалност:
турска филология – специалист по турски език
и литература.
Румяна Кирилова Миленкова, специалност:
философия, ИОУ на изобретения и патентнолицензионни дейности.
Севдалина Иванова Дрехемова, специалност:
икономика на интелектуалната собственост,
съдебно-маркова експертиза.
Симеон Стоянов Кръстев, специалност: културно-просветна работа – организатор-методист.
Светла Светозарова Мутафова, специалност:
немска филология.
Светлана Иванова Игова-Манолева, специалност: география на туризма, преводач на
френски език.
Снежана Кирилова Драганова, специалност:
педагогика – детски учител.
Стефка Кръстева Илчева, специалност: немска филология.
Стоян Христов Нейчев, специалност: финанси,
икономика и управление на човешките ресурси,
икономика и организация на труда – проекти.
Тони Йонков Веков, специалност: биотехнологични процеси със специализация биоорганичен
синтез, социална медицина и организиция на
здравеопазването и фармацията, обществено
здраве и здравен мениджмънт.
Цветан Петров Асенов, специалност: машинна обработка.
Юли ян Георгиев Слабаков, специа лност:
музикална педагогика, композиция.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на
Софийския градски съд за 2016 г.
Бейхан Неджиб Мустафа, турски език.
Владимир Георгиев Панов, арабски език.
Георги Красимиров Радков, италиански език.
Красимира Донева Стоянова-Чокова, немски език.
Магдалена Николаева Кедева, немски език.
Мариана Стефанова Хил, немски език.
Наазъм Бекир Махмуд, турски език.
Недялко Минков Минков, английски език.
Нели Върбанова Казакова, италиански език.
Симеон Тодоров Брунков, английски език.
Султан Масуд Хабиби, персийски език.
Та н я Л юбом и рова Я к и мова-Кокора нова,
английски език.
Янка Димитрова Дочева-Събева, английски
език.
6463
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9. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата е издал
Разрешение за строеж № РС-47 от 9.08.2016 г. за
обект: „Реконструкция на мост над р. Мараш рп I-7,
км 228+681, в рамките на териториалния обхват на
транспортната територия, държавна собственост“.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
6689
33. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата е издал
Разрешение за строеж № РС-45 от 9.08.2016 г. за
обект: „Рехабилитация на път II-57 Стара Загора – Раднево – път II-55 от км 31+880.95 до км
40+553.85 в рамките на териториалния обхват на
транспортната територия, държавна собственост“.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
6695
19. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, дирекция
„Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот изх.
№ С160016-091-0000154 от 4.08.2016 г. възлага на Борис Димитров Долапчиев, адрес: Бургас, ул. МарияЛуиза 57, ет. 1, ап. 2, апартамент № В-9, секция „В“,
представляващ по одобрената кадастрална карта
и кадастралните регистри на с. Проглед, община
Чепеларе, област Смолян, със Заповед № РД-181 от 20.01.2006 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра, София, самостоятелен
обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент, с идентификатор 58517.37.16.1.35, с административен адрес: с. Проглед, община Чепеларе,
област Смолян, к.к. Пампорово, местност Козуятак, ет. 3, ап. 9, намиращ се в девететажна сграда
№ 1 с идентификатор 58517.37.16.1, със застроена
площ 827 кв. м, разположена в поземлен имот
с идентификатор 58517.37.16, с площ 3234 кв. м,
при съседи на обекта (апартамента) на същия
етаж: 58517.37.16.1.36 и 58517.37.16.1.34, под обекта:
58517.37.16.1.25, над обекта 58517.37.16.1.43, който
обект (апартамент) е с площ 60,33 кв. м на 1 ниво,
състоящ се от: дневна, баня/тоалетна, спалня и
тераса, ведно със съответните идеални части от
правото на собственост върху общите части на
сградата, ведно със съответните идеални части от
правото на строеж в поземления имот, в който е
изградена сградата. Имотът се продава такъв, какъвто е в момента на продажбата, и купувачът не
може да претендира за недостатъци на закупения
имот. Собствеността преминава върху купувача
от датата на постановлението.
6696
57. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична
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длъжност главен асистент за цивилен служител
в област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност Организация
и управление извън сферата на материалното
производство (Управление на сигурността и отбраната), по учебните дисциплини „Мениджмънт
на сигурността и отбраната“, „Основи на аквизицията“, „Управление на риска“ и „Основи на
мениджмънта“ – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към кандидатите и необходимите документи за
участие в конкурса са определени със Заповед
№ СИ29-РД-03-185 от 3.08.2016 г. на началника на
ВА „Г. С. Раковски“. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел.
92-26-512, 92-26-576.
6686
45. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за заемане на една академична длъжност доцент # за държавен служител по § 86
ПЗРЗИДЗМВР от област на висшето образование:
9. Сигурност и отбрана; професионално направление 9.1. Национална сигурност; специалност:
„Организация и управление извън сферата на
материалното производство“; учебни дисциплини
„Лична защита и физическа подготовка“, „Джуджицу“, „Полицейска лична защита“ и „Използване
на физическа сила и помощни средства“ в катедра
„Специална полицейска тактика“ към факултет
„Полиция“ при Академията на МВР със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Академията на МВР, п.к. 555, тел.:
02/98 29 246; 02/98 29 202.
6518
53. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за заемане на една академична длъжност доцент # за държавен служител по § 86
ПЗРЗИДЗМВР от област на висшето образование:
9. Сигурност и отбрана; професионално направление 9.1. Национална сигурност; специалност:
„Организация и управление извън сферата на
материалното производство“; учебни дисциплини
„Оперативно-тактическа подготовка“, „Организация и тактика на защитата на обекти“, „Високорискови полицейски операции“, „Управление на
противодействието на тероризма“ и „Теория на
високорисковите операции“ в катедра „Специална
полицейска тактика“ към факултет „Полиция“
при Академията на МВР със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Академията на МВР, п.к. 555, тел.: 02/98
29 246; 02/98 29 202.
6519
54. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за заемане на една академична длъжност
главен асистент # за държавен служител по § 86
ПЗРЗИДЗМВР от област на висшето образование:
9. Сигурност и отбрана; професионално направление 9.1. Национална сигурност; специалност:
„Организация и управление извън сферата на
материалното производство“; учебна дисциплина
„Наблюдение и контрол на държавната граница“
и свързаните с нея учебни дисциплини в катедра
„Опазване на обществения ред“ към факултет
„Полиция“ при Академията на МВР със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Академията на МВР, п.к. 555,
тел.: 02/98 29 246; 02/98 29 202.
6520
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36. – Медицинският университет – Плевен,
отменя обявения в „Държавен вестник“, бр. 59 от
29.07.2016 г., стр. 124, конкурс за доцент в област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по ..., научна специалност „Теория и
методика на физическото възпитание и спортната
тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)“ в катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“ на ФОЗ и вместо
него обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.4. Обществено здраве, по научна
специалност „Теория и методика на физическото
възпитание и спортната тренировка (вкл. методика
на лечебната физкултура)“ в катедра „Физикална
медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“
на ФОЗ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая
139, тел. 064/884-172.
6557
4. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява
конкурс за академичната длъжност главен асистент в професионално направление Филология
2.1, научна специалност „Общо и сравнително
езикознание (българска етимология)“, за нуждите
на Секцията за българска етимология със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института,
бул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 5, стая 504,
тел. 02/872-23-02.
6648
110. – Инс ти т у т ът по фу ра ж ни те култ ури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на
академичната длъжност доцент в професионално
направление 6.1. Растениевъдство, по научна
специалност „Селекция и семепроизводство на
културните растения“ – един, и в професионално направление 6.2. Растителна защита, по
научна специалност „Растителна защита (хербология)“ – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи за участие: Институт по фуражните
култури, 5800 Плевен, ул. Генерал Владимир Вазов
89, тел. 064 805 882.
6558

СЪДИЛИЩ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против т. 39 в приложение № 3
към чл. 34 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги,
предоставяни от Община Якоруда е образувано
адм.д. № 430/2016 г. по описа на съда и е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 5.10.2016 г. от 10,30 ч.
6560
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Бургас,
против: чл. 9, ал. 4, чл. 10, ал. 1, т. 6, 7, 8 и 11,
чл. 12, ал. 3 и 4 и чл. 20, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба
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№ 2 за преместваемите обекти, за рекламните,
информационни и монументално-декоративни
елементи и за рекламната дейност на територията
на община Карнобат, приета с Решение № 405I, протокол № 33 от 30.09.2010 г. на тридесет и
третото заседание на ОС – гр. Карнобат, влязло
в сила на 14.10.2010 г. По оспорването е образувано адм.д. № 1536/2016 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
20.10.2016 г. от 10,30 ч.
6654
Административният съд – Варна, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна, е образувано адм. дело
№ 2007/2016 г. по описа на Административния
съд – Варна, ІІ състав, против чл. 11 от Наредбата
за реда и условията за поставяне на преместваеми
обекти на територията на община Аврен. Делото
е насрочено за разглеждане в съдебно заседание
на 6.10.2016 г. от 13,30 ч.
6703
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Йордан Ангелов – прокурор при Районна прокуратура – Горна Оряховица, против чл. 20, ал. 1, т. 1 (в частта относно
изискването за нотариална заверка на подписа) и
чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Лясковец, приета
с Решение № 73 по протокол № 9 от 25.03.2004 г.
от заседание на Общинския съвет – гр. Лясковец,
за което е образувано адм.д. № 504/2016 г. по описа на Административния съд – Велико Търново.
Съдебното заседание по делото е насрочено за
21.10.2016 г. от 10 ч.
6505
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от
Районна прокуратура – Горна Оряховица, против
чл. 29 и 30 от Наредбата за реда и условията за
поставяне на преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на
община Лясковец, за което е образувано адм.д.
№ 502/2016 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 28.10.2016 г. от 9,30 ч.
6504
Административният съд – Габрово, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от районен прокурор при Районна прокуратура – Трявна, против
чл. 24 и 25 от Наредбата за реда и условията за
поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Трявна, приета с Решение
№ 67 по протокол № 8 от заседание на Общинския
съвет – гр. Трявна, проведено на 1.07.2010 г., изменена и допълнена с Решение № 95 по протокол
от заседание, проведено на 19.06.2013 г., като се
иска отмяна на тези нормативни текстове, във
връзка с което е образувано адм.д. № 131/2016 г.
по описа на Административния съд – Габрово,
насрочено за 5.10.2016 г. от 11,30 ч.
6559
Административният съд – Добрич, съобщава
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, че е постъпил протест
на прокурор от Окръжна прокуратура – Добрич,
на основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185
АПК срещу Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на
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територията на община Добрич, приета с Решение № 50.1 от 20.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Добрич, с искане за: обявяване нищожност или отмяна в частта на чл. 13, ал. 3 и чл. 31,
ал. 1 и 2, изискващи изготвянето от собствениците
на терена на схеми и скици-визи за преместваеми
обекти в имоти – частна собственост; обявяване
частична нищожност на разпоредбата на чл. 32,
ал. 2 или отмяна в частта, с която се изисква съгласие с нотариално заверен подпис на собственик
(съсобственик) за поставяне на преместваем обект;
и обявяване частична нищожност на разпоредбите
на чл. 24, ал. 8 и чл. 62, ал. 4 или отмяна в частта
от тях, въвеждащи при наличие на задължения да
се отказва издаването на разрешение за поставяне
на преместваем обект, респективно рекламноинформационни елементи. На основание чл. 189,
ал. 2 АПК всеки, който има правен интерес,
може да се присъедини към оспорването или да
встъпи като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото, без да има право да
иска повтаряне на извършени процесуални действия. Препис от молбата за присъединяване или
за встъпване се връчва на насрещните страни.
По протеста е образувано адм.д. № 404/2016 г.
по описа на Aдминистративния съд – Добрич,
насрочено за 11.10.2016 г. от 14,30 ч.
6568
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжна
прокуратура – гр. Добрич, срещу Наредбата за ред
и условия за поставяне на временни преместваеми
обекти на територията на община Тервел, приета с
Решение № 1-6 на Общинския съвет – гр. Тервел,
взето с протокол № 1 от 23.01.2002 г., в частта на
чл. 18, ал. 1, 2 и 3 и чл. 19, свързани с налагането
на изисквания за наличие, респ. изготвяне и одобряване на схеми за разполагане на преместваеми
обекти върху имоти – частна собственост, с искане да бъде обявена нищожността на посочените
разпоредби или същите да бъдат отменени като
незаконосъобразни. На основание чл. 189, ал. 2
АПК всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи като
страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение
на делото, без да има право да иска повтаряне
на извършени процесуални действия. Препис от
молбата за присъединяване или за встъпване се
връчва на насрещните страни. Във връзка с протеста е образувано адм. д. № 412/2016 г. по описа
на Административния съд – Добрич, насрочено
за 11.10.2016 г. от 14,15 ч.
6704
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувал адм.д. № 396/2016 г.
по постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Монтана, с който се иска отмяна на
незаконосъобразна норма на разпоредбата на чл. 7,
изречение трето в частта „с нотариална заверка
на подписите“ от Наредбата за условията и реда
за разрешаване на поставянето на преместваеми
обекти за търговски и обслужващи дейности и
други елементи на градското обзавеждане, приета
с Решение № 346 от 23.05.2002 г. на Общинския
съвет – гр. Монтана. Конституирани страни по
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делото са: протестираща страна – прокурор при
Окръжна прокуратура – Монтана, ответник –
Общинският съвет – гр. Монтана, и служебно
конституирана страна – Окръжна прокуратура –
Монтана. Административно дело № 396/2016 г. е
насрочено за 30.09.2016 г. от 10,15 ч.
6564
Административният съд – Пазарджик, ХІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпил протест на Живко Пенев – прокурор
при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против
разпоредбата на чл. 22, ал. 9 от Наредба № 2 за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Сърница. Образувано е адм. д. № 606/2016 г. по
описа на съда, което е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 14.09.2016 г. от 11,30 ч.
6706
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е постъпило оспорване срещу Наредба на Общинския
съвет – гр. Перник, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Перник, приета на
14.06.2016 г. с Решение № 210 от 14.06.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Перник. Образувано е
адм.д. № 352/2016 г. по описа на Административния съд – Перник.
6462
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е постъпило
оспорване срещу Наредбата за разполагане на
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни
и монументално-декоративни елементи на Общинския съвет – гр. Трън, приета на 30.01.2008 г.
с Решение № 8 от 30.01.2008 г. на Общинския съвет – гр. Трън. Образувано е адм.д. № 367/2016 г.
по описа на Административния съд – Перник.
6503
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е постъпило
оспорване срещу Наредбата за разполагане на
преместваеми обекти за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи
и за рекламната дейност, приета с Решение № 550
на Общинския съвет – гр. Перник, от 13.05.2010 г.,
протокол № 8. Образувано е адм.д. № 366/2016 г.
по описа на Административния съд – Перник.
6561
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 АПК, че е постъпило
оспорване срещу разпоредбата на чл. 5, ал. 1 и
чл. 20, ал. 1 от Наредбата за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Ковачевци, приета с Решение № 323 на Общинския
съвет – с. Ковачевци, от 30.04.2010 г., изменена
с протокол № 9 от 22.06.2012 г. – Решение № 53.
Образувано е адм. дело № 371/2016 г. по описа на
Административния съд – Перник.
6562
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 АПК, че е постъпило оспорване срещу Наредбата за придобиване,
притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци (кучета и котки), и ограничаване
на популацията на безстопанствени кучета на
територията на община Перник, приета с Решение № 175 на Общинския съвет – гр. Перник,
от 18.05.2016 г. по протокол № 7 от 18.05.2016 г.
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Образувано е адм.д. № 374/2016 г. по описа на
Административния съд – Перник.
6563
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 1753 по описа
за 2016 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест от Окръжна прокуратура – Пловдив,
срещу чл. 13, ал. 2, т. 1, 4 и 5, чл. 24, ал. 3 и 4 и
чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията за поставяне
на преместваеми обекти на Общинския съвет – гр.
Перущица. Ответник по делото е Общинският
съвет – гр. Перущица. Делото е насрочено за
24.10.2016 г. от 10 ч.
6565
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Силистра, с който
се оспорва чл. 25, ал. 1, т. 6 от Наредбата за
търговската дейност и услуги на територията на
община Силистра, приета с Решение № 350 по
протокол № 11 от 18.07.2008 г. от заседание на
Общинския съвет – гр. Силистра, и по протеста
е образувано адм.д. № 107 по описа на Административния съд – Силистра, за 2016 г., насрочено
за 5.10.2016 г. от 11 ч.
6529
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Силистра, с който се
оспорва чл. 13, ал. 3 и 4 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Силистра,
приета с Решение № 1048 по протокол № 38 от
24.04.2014 г. от заседание на Общинския съвет – гр.
Силистра, и че по протеста е образувано адм.д.
№ 109 по описа на Административния съд – Силистра, за 2016 г., насрочено за 5.10.2016 г. от 11 ч.
6530
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Силистра, с който
се оспорва чл. 14, чл. 19, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 3,
ал. 3, т. 3, чл. 20, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата за
реда и условията за поставяне на преместваеми
обекти на територията на община Силистра, и
по протеста е образувано адм.д. № 108 по описа
на Административния съд – Силистра, за 2016 г.,
насрочено за 5.10.2016 г. от 11 ч.
6566
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава,че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Силистра, с който се оспорва чл. 12, ал. 2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Тутракан, приета
с Решение № 93 по протокол № 7 от 30.04.2004 г.
от заседание на Общинския съвет – гр. Тутракан,
и по протеста е образувано адм.д. № 105 по описа
на Административния съд – Силистра, за 2016 г.,
насрочено за 5.10.2016 г. от 11 ч.
6567
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, на разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и 2,
чл. 28, ал. 2, т. 4, чл. 29, ал. 4, т. 2 и чл. 31, ал. 2
от Наредбата за рекламна дейност на територията
на община Сливен, приета от Общинския съ-
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вет – гр. Сливен, с Решение № 678 от 24.09.2009 г.,
по което е образувано адм.д. № 207/2016 г. по описа
на Административния съд – Сливен, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
5.10.2016 г. от 14,30 ч.
6531
Административният съд – София област, четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 695/2016 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 5.10.2016 г. от 10 ч., и е с предмет на оспорване,
обективирано в протест на ОП – София, срещу
чл. 12, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 13, т. 2, 3 и 4 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните,
информационните и монументално-декоративните
елементи на територията на община Ботевград,
приета с Решение № 172 от 29.07.2010 г. на Общинския съвет – Ботевград.
6705
Административният съд – София област, четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 688/2016 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 5.10.2016 г. от 10 ч., и е с предмет на оспорване,
обективирано в протест на ОП – София, срещу
чл. 4, ал. 2, т. 2 и 3 и чл. 4, ал. 3 от Наредба № 19
от 2008 г. за разполагане на преместваеми обекти
и съоръжения за търговски и други обслужващи
дейности и елементи на градското обзавеждане
на Община Драгоман, приета с Решение № 115
по протокол № 4 от 27.04.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Драгоман.
6707
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, с който се оспорва чл. 11,
т. 1 и 2, чл. 23, т. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6
и 7 от Наредбата за търговската дейност в община
Хасково, приета с Решение № 314 от 3.04.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Хасково, по който
е образувано адм.д. № 393/2016 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
19.10.2016 г. от 11 ч.
6687
Софийският градски съд призовава Ан Мари
Рамзай Коч и Ивон Стефани Кашман, гражданки
на САЩ, без регистрирани постоянни и настоящи адреси в страната и с неизвестни адреси в
чужбина, да се явят в съда на 4.10.2016 г. от 10 ч.
като ответници по адм.д. № 954/2008 г., заведено от Красимира Георгиева Бурова и др. срещу
областния управител на област София. В случай
че ответниците не се явят, съдът ще им назначи
особен представител.
6507
Районният съд – Момчилград, гражданска колегия, призовава Амди Ахмед, роден на 9.05.1977 г.,
гражданин на Република Македония, с неизвестен адрес, да се яви в съда в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ като ответник по гр.д. № 253/2016 г.,
заведено от Нергюл Фикрет Ахмед по чл. 49, ал. 1
СК, за връчване на искова молба и приложения
към нея ведно със съобщение по чл. 131 ГПК.
При неявяване на ответника или упълномощено
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от него лице в указания срок съдът ще му назначи
особен представител и делото ще се гледа при
условията на чл. 48 ГПК.
6532
Варненският окръжен съд, търговско отделение, по т.д. № 587/2016 г. съобразно чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ обявява Решение № 633 от 22.07.2016 г.;
обявява неплатежоспособността на СНЦ „Футболен клуб Владислав 2009“ (с предишно наименование „Футболен клуб Спартак 1918“), рег. по
ф.д. № 103/2009 г. на ВОС, БУЛСТАТ 175748184,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Селиолу 39, с начална дата 31.12.2013 г.; открива производство по несъстоятелност на СНЦ
„Футболен клуб Владислав 2009“ (с предишно
наименование „Футболен клуб Спартак 1918“);
обявява в несъстоятелност СНЦ „Футболен клуб
Владислав 2009“ (с предишно наименование
„Футболен клуб Спартак 1918“). Постановява
обща възбрана и запор върху имуществото на
СНЦ „Футболен клуб Владислав 2009“ (с предишно наименование „Футболен клуб Спартак
1918“). Постановява прекратяване дейност та
на длъжника СНЦ „Футболен клуб Владислав
2009“ (с предишно наименование „Футболен
клуб Спартак 1918“), рег. по ф.д. № 103/2009 г.
на ВОС, БУЛСТАТ 175748184, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Селиолу 39, и
го лишава от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото на сдружението; спира
производството по несъстоятелност на СНЦ
„Футболен клуб Владислав 2009“ (с предишно
наименование „Футболен клуб Спартак 1918“)
на основание чл. 632, ал. 1, изр. 1, предл. посл.
ТЗ. Решението подлежи на вписване в книгата
по чл. 634в ТЗ, както и на вписване в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел, воден
във ВОС. Решението подлежи на обжалване
пред Варненския апелативен съд в двуседмичен
срок от вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден във
ВОС, по партиден номер 5, том 56, стр. 18, по
ф.д. № 103/2009 г. Да се уведомят молителят и
длъжникът по несъстоятелност.
6517
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ с определение № 4768 от 3.08.2016 г.
призовава кредиторите на „Векта“ – ООД, Пловдив, ЕИК 115028120, за насрочено открито заседание по ч.т.д. № 475/2016 г. с предмет – искане за
отмяна решенията на събранието на кредиторите
на „Векта“ – ООД, от 14.07.2016 г., подадено от
длъжника, което ще се проведе на 20.09.2016 г. от
9 ч. в зала № 8 на Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата, Пловдив, бул. Шести септември 167.
6653
Софийският градски съд, VІ-12 състав, насроч ва о т к ри т о с ъдебно заседа н ие по т. д.
№ 4138/2016 г. на 23.08.2016 г. от 10 ч. с молител
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„Марти“ – ЕООД, ЕИК 831811603, срещу решение на събрание на кредиторите, проведено на
11.05.2016 г. от 10,30 ч. по т. д. № 7324/2012 г.,
VІ-13 състав. Съдебното заседание по делото
ще се проведе на 23.08.2016 г. от 10 ч. в София,
бул. Витоша 2, Съдебна палата.
6781

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
12. – Управителният съвет на сдружение в
обществена полза „Върховен Съвет на Тридесет
и Трета и Последна Степен на Стария и Приет
Шотландски Ритуал на Република България“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава свиква общо
събрание по своя инициатива на 24.09.2016 г. в 10 ч.
на адреса на сдружението в София, бул. Черни
връх 53, при следния дневен ред: 1. заличаване
и вписване на нов УС с нов мандат въз основа
промяна с избор на нов член поради подадена
писмена молба за оттегляне и прекратяване на
членството на Васил Панчев Панчев; 2. промяна
адреса на сдружението и устава; 3. приемане на
нови членове на сдружението; 4. отчет на дейността,
организационна структура и решения. Участието
ще се регистрира от 9,30 ч. срещу представен
документ за самоличност и нотариално заверено
пълномощно в случай на представляване на член.
При липса на кворум в обявения за начало на
събранието час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
устава общото събрание ще се проведе независимо
от явилите се членове един час по-късно от 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
6694
3. – Управителният съвет на сдружение Футболен клуб „Олимпик 2000“ – Тетевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на клуба свиква
извънредно отчетно-изборно събрание на членовете на СФК „Олимпик 2000“ на 1.10.2016 г. в 17 ч.
в конферентната зала на СК „Георги Бенковски“,
намираща се на ул. Трети март 33, Тетевен, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на СФК
„Олимпик 2000“, гр. Тетевен, за периода от 2015 г.
до 2016 г., изготвен и докладван от председателя
на УС – Страхил Димчев; 2. освобождаване от
отговорност на досегашния председател на Управителния съвет и Контролния съвет на клуба; 3.
промени в устава на сдружение Футболен клуб
„Олимпик 2000“; 4. освобождаване и приемане
на нови членове на общото събрание на клуба; 5.
промяна на наименованието на сдружението; 6.
избор на нов управителен съвет и нов контролен
съвет на клуба; 7. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6651
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