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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

във връзка с Коледната ваканция и работата
на Народното събрание през декември 2016 г.
и януари 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 43, ал. 2 и 3 и чл. 45, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 20 декември
2016 г. от 11,00 ч. по допълнително приет
дневен ред.
2. Коледната ваканция на Народното събрание за 2016 г. е от 23 декември 2016 г. до
6 януари 2017 г. включително.
3. Ком исии т е на Народно т о събра ние
провеждат заседания на 9 и 10 януари 2017 г.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 14 декември 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10182

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 384
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4, чл. 146,
т. 1 във връзка с чл. 160, ал. 1, т. 6, чл. 162,
т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобож давам брига ден генера л Боян
Наков Ставрев от длъжността командир на
Националната гвардейска част и от военна
служба, считано от 12 декември 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 5 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
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Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

УКАЗ № 385
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Илко Димитров Йорданов на длъжността командир на
Националната гвардейска част, считано от
12 декември 2016 г.
2. Удостоявам полковник Илко Димитров
Йорданов с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 12 декември 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 5 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
10061

УКАЗ № 393
На основание чл. 99, ал. 3 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Възлагам на парламентарната група „Реформаторски блок“ да посочи кандидат за
министър-председател.
Издаден в София на 13 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
10143

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за финансиране на мерки за
преодоляване на последиците от инцидента на
10 декември 2016 г. в с. Хитрино, област Шумен
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в общ размер до 10 000 000 лв.,
разпределени, както следва:
1. разходи по бюджета на Министерството
на труда и социалната политика за 2016 г. в
размер до 5 000 000 лв. за финансиране на
целеви социални програми и проекти на Община Хитрино чрез Фонд „Социална закрила“;
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2. трансфер за Община Хитрино в размер
до 5 000 000 лв. за изграждане, възстановяване, реконструкция и ремонт на общинска
собственост и инфраструктура.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, т. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на социалната закрила и равните възможности“, бюджетна програма „Предоставяне
на социални помощи при прилагане на диференциран подход“, по бюджета на Министерството на труда и социалната политика
за 2016 г.
(2) Увеличава показателите по чл. 14, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г., както следва:
1. максималния размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2016 г., със сума в размер 5 000 000 лв.;
2. максима лни я размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2016 г., със сума в размер
5 000 000 лв.
Чл. 3. Министърът на труда и социалната
политика да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2016 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г., включително
на бюджетните взаимоотношения на Община Хитрино с централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси и чл. 90, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика и на кмета на община Хитрино.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
12 декември 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10128

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352
ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за ползването на повърхностните води.
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Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредбата
за ползването на повърхностните води, приета
с Постановление № 200 на Министерския съвет
от 2011 г. (ДВ, бр. 56 от 2011 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за ползването на повърхностните води
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат:
1. редът и начинът на използване на повърхностните води и водни обекти;
2. редът и условията за издаване на разрешителни за използване на повърхностните
води по чл. 44, 46 и чл. 140, ал. 7 от Закона за
водите (ЗВ);
3. изискванията към документите за издаване
на разрешителни за използване на повърхностни
води и водни обекти;
4. редът и начинът за стопанисване и изпол
зване на бентовете и праговете в некоригираните участъци на реките извън границите на
населените места и селищните образувания,
както и на съоръженията, изгубили първоначалното си предназначение;
5. контролът по издадени разрешителни за
използване на повърхностните води и водните
обекти.
(2) С наредбата не се урежда ползването на
повърхностни водни обекти за заустване на
отпадъчни води.
Чл. 2. За правото на ползване на повърхностни води и водни обекти се издава разрешително
и се заплаща годишна такса съгласно тарифата
по чл. 194, ал. 6 ЗВ.
Чл. 3. (1) Към заявлението за откриване
на процедура за издаване на разрешително по
чл. 2 освен съответните документи по чл. 60
ЗВ и по глава втора, раздели III и IV се прилага и копие или само се посочва номерът
на действащ (влязъл в сила или подлежащ на
предварително изпълнение, както и незагубил
правно действие) административен акт, издаден
по реда на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда и/или по чл. 31 от Закона
за биологичното разнообразие, за одобряване,
съответно съгласуване на инвестиционното
предложение, за чието осъществяване се иска
разрешаване на водовземането и/или ползването на водния обект.
(2) Документите по ал. 1 могат да се предоставят и по електронен път при спазване
на изискванията и разпоредбите на Закона за
електронния документ и електронния подпис.
Чл. 4. В срок до един месец от издаване на
документите, удостоверяващи въвеждането в
експлоатация на обекти, свързани с разрешеното
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използване на водите и/или водни обекти, титулярят на разрешителното изпраща на органа
по чл. 52, ал. 1 ЗВ, в т.ч. на електронен адрес,
посочен на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ),
декларация или уведомление за въвеждането
им в експлоатация.
Г л а в а

в т о р а

ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ
И ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ
ОБЕКТИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 5. Използването на повърхностните
води и водните обекти включва водовземане
и ползване на водния обект.
Чл. 6. Използването на повърхностните води
и водните обекти се извършва въз основа на
издадено разрешително или на предварително
писмено уведомяване на басейновата дирекция
при условията и по реда на ЗВ и на тази наредба.
Чл. 7. Издаването на разрешително за използване на повърхностни води и водни обекти
се извършва по реда на глава четвърта от ЗВ
и съгласно чл. 140, ал. 7 ЗВ.
Чл. 8. Разрешеното право на ползване на
повърхностните води и водните обекти не може
да се преотстъпва на друго лице.
Чл. 9. (1) Начинът на използване на водите
на комплексните и значими язовири по приложение № 1 към ЗВ се определя в годишен и в
месечни режимни графици, които се утвърждават от министъра на околната среда и водите.
(2) Режимните графици по ал. 1 са неразделна част от разрешителните за водовземане
от язовирите по приложение № 1 към ЗВ.
Чл. 10. (1) Предварителните (прединвестиционните) проучвания, техническите проекти
за изземване, сравнителните оценки на енергийните ползи и на вредите за околната среда,
сравнителните оценки на ползите от дейността
и на вредите за околната среда и геодезическите
измервания по чл. 42 се изготвят от лица, кои
то притежават професионална квалификация
„магистър-инженер“ по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са
регист рирани по реда на Закона за камарите на
архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране.
(2) Хидроложката част към предпроектното
проучване включва:
1. обща част;
2. разположения и специфика на обекта;
3. кратка орохидрографска характеристика
(водосборна област, геоложки строеж, почви,
растителност);
4. кратка климатична характеристика (температури, валежи, вятър);
5. отточна характеристика (хидроложка изученост, параметри на средния и многогодишния отток, вътрешно годишно разпределение
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на оттока, максимални и минимални водни
количества);
6. баланс на притока, включително придобити права;
7. определен минимално допустим отток в
реката след водовземането;
8. изводи и констатации.
(3) Не се изисква представяне на хидроложка
част, когато разрешителното за водовземане е
от река Дунав, Черно море или от язовирите
по приложение № 1 към ЗВ.
Чл. 11. (1) Когато водовземането и/или
ползването не е пряко свързано с използване
на съществуващи съоръжения на язовири, за
издаване на разрешително по реда на глава
четвърта от ЗВ не се изисква договор, а писмено
съгласуване на дейността със собственика на
язовира и съоръженията към него по отношение на съвместимостта є с изискванията на
Наредбата за условията и реда за осъществяване
на техническата и безопасната експлоатация
на язовирните стени и на съоръженията към
тях, както и на контрол за техническото им
състояние, приета с Постановление № 262 на
Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 81 от
2016 г.), в т.ч. и направени предписания за правилната и безопасна експлоатация и поддръжка
на хидротехническото съоръжение.
(2) Когато водовземането е пряко свързано
с използване на съществуващи съоръжения на
язовири, както и в случаите, при които водоползването се осигурява чрез съществуващи
хидротехнически съоръжения за улавяне, довеждане и акумулиране на вода, за издаване
на разрешително по реда на глава четвърта
от ЗВ се изисква документ, удостоверяващ
съгласието на собственика на съоръженията,
или договор със собственика на съоръженията
за предоставяне на услугата „водоподаване“.
Чл. 12. (1) Обосновка на необходимите водни
количества се разработва за всяка предвиждана
цел на водовземане от повърхностни води при
определените в наредбата по чл. 117а, ал. 2 ЗВ
норми за водопотребление.
(2) За целите на използване на водите, за
които в наредбата по чл. 117а, ал. 2 ЗВ не
са определени норми за водопотребление,
обосновката по ал. 1 се извършва съобразно
технологичните изисквания за конкретната
цел, като се прилагат техническите спецификации на съоръженията, въз основа на които
е определено исканото (необходимото) водно
количество.
Чл. 13. (1) Обосновки, изчисления и доказателства за изпълнение на изискванията по
чл. 156е, ал. 2 ЗВ се представят към заявлението
и документите по чл. 3, когато планираните
дейности ще доведат до съществени изменения
на физичните характеристики на повърхностния воден обект, което налага обозначаването
му като силно модифицирано водно тяло – за
изграждане на големи хидротехнически съоръжения, като язовири, мащабни корекции на
река или др.
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(2) Документите по ал. 1 представляват
доказателства, че:
1. дейността е в интерес на обществото или
е в полза за човешкото здраве и безопасност;
2. са предприети всички мерки за намаляване на неблагоприятното въздействие от
планираните дейности и постигане на добър
екологичен потенциал на водния обект;
3. ползите за обществото не могат да се
постигнат с други средства поради технически
и/или икономически причини;
4. оценката на ползите от дейността е поголяма от вредите за околната среда.
Раздел II
Годишен и месечни графици
Чл. 14. (1) С годишен график се определя стратегията за използване на водите на
язовирите по приложение № 1 към ЗВ през
съответната година.
(2) При съставянето на годишния график
по ал. 1 се вземат предвид:
1. наличният обем вода в язовирите в края
на предходната година;
2. собствен и/или допълнителен приток към
язовири в условията на средна, суха и много
суха година;
3. установените за всеки язовир с проектите и по време на експлоатацията специфични
особености за формиране на притока, регулиращата способност, принципите и изискванията
за най-икономично и целесъобразно използване
на водите;
4. предложенията за необходимите водни
маси, направени от отделните водоползватели,
и възможностите за най-доброто им съчетаване
при спазване на приоритетите, определени в ЗВ;
5. издадените разрешителни за водовземане
и ползване на водния обект.
Чл. 15. (1) Годишният график по чл. 14 се
утвърждава от министъра на околната среда
и водите до 10 февруари на текущата година.
(2) До 20 декември на предходната година
титулярите на разрешителни за водовземане
заявяват писмено необходимите водни обеми
по месеци при условията на средна година (с
обезпеченост 50 на сто), средно суха година (с
обезпеченост 75 на сто) и много суха година
(с обезпеченост 95 на сто).
(3) Планираните ремонти на системите
и съоръженията на язовирите, включени в
приложение № 1 към ЗВ, за които ремонтът
предполага нарушаване на водоподаването и
които са включени в графика на собственика/
оператора на язовирната стена и съоръженията
към нея за следващата година, се заявяват до
20 декември на предходната година и се отразяват в годишните графици.
(4) Промяната на планираните ремонтни
работи от работните програми на собственика/
оператора на язовирната стена и съоръженията
към нея се отразява в месечните графици при
необходимост.
(5) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
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изпраща годишния график на заинтересуваните
министерства и ведомства – Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ), Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Министерството на енергетиката
(МЕ) и Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор (ДАМТН).
Чл. 16. (1) С месечните графици се определят
месечните водни обеми, които не могат да се
надвишават от титуляря на разрешителното,
освен в случаите по чл. 53, ал. 5 ЗВ.
(2) Месечният график по ал. 1 се изготвя,
като се вземат предвид:
1. актуалната информация за състоянието
на язовира в края на предходния месец;
2. определената с годишния график стратегия;
3. прогнозата за очаквания приток;
4. хидрометеорологичната обстановка;
5. преценката на исканията в месечната
заявка от титулярите на разрешителни за
водовземане;
6. приоритетите по чл. 50, ал. 4 ЗВ;
7. издадените разрешителни за водовземане
и ползване.
(3) При необходимост с месечния график
се прехвърлят води между речни басейни и се
определят обеми:
1. за поемане на очакван приток;
2. за осигуряване на вода за приоритетно
водоползване;
3. при ремонтни дейности и/или възникване
на аварийни условия по язовирната стена, съоръженията към нея и други хидротехнически
съоръжения от водностопанската система.
(4) Поддържането на определените с месечния график обеми по ал. 3 се осъществява от
собственика/оператора на язовирната стена и
съоръженията към нея чрез водноелектрическа
централа (ВЕЦ), а при невъзможност – чрез
основен изпускател или други съоръжения,
в т.ч. чрез изключване на водохващания към
пълнещите язовира деривации.
Чл. 17. (1) Месечният график за използване
на водите от комплексните и значимите язовири по приложение № 1 към ЗВ се утвърждава
от министъра на околната среда и водите не
по-късно от последния работен ден на предходния месец.
(2) До 26-о число на предходния месец титулярите на разрешителни за водовземане, за да
бъдат включени в месечния график, представят
в МОСВ актуална месечна заявка за необходимия обем вода и планираните ремонти на
системите и съоръженията на язовирите по
приложение № 1 към ЗВ за следващия месец.
(3) Собствениците/операторите на язовирните стени и съоръженията към тях представят
в МОСВ по факс или на електронен адрес,
посочен на интернет страницата на МОСВ,
актуална информация за обемите в язовирите
към 26-о число на текущия месец.
(4) Месечните графици се публикуват на
интернет страницата на МОСВ не по-късно от
последния работен ден на предходния месец.
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(5) Кратка информация и анализ за месечния график се изпраща на МРРБ, МЗХ и МЕ.
(6) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
при възникване на непредвидими и/или изключителни обстоятелства изменя месечния
график, за което писмено уведомява заинтересуваните страни.
Чл. 18. (1) Собствениците/операторите на
язовирните стени и съоръженията към тях
представят в МОСВ сведение за водностопанския баланс в язовирите по приложение
№ 1 към ЗВ ежедневно и по десетдневки – на
следващия работен ден, и месечно – в първия
работен ден на следващия месец.
(2) При възникване на непредвидими и/или
изключителни обстоятелства и при активирано
оперативно звено в МОСВ сведението по ал. 1
се представя в МОСВ два пъти дневно, включително в почивни и празнични дни.
Чл. 19. (1) Контролиращ орган по изпълнение
на месечните режимни графици са министърът
на околната среда и водите и директорът на
басейновата дирекция.
(2) Басейновите дирекции подготвят информация съгласно методически указания,
одобрени от министъра на околната среда и
водите, за резултатите от ежемесечния контрол по изпълнение на месечните графици и
я изпращат в МОСВ не по-късно от 10-о число
на следващия месец на хартиен носител и на
електронен адрес.
Чл. 20. (1) За оперативното управление на
водите на национално ниво в МОСВ ежемесечно се изготвя информация за състоянието на
водите в реките и в комплексните и значимите
язовири по приложение № 1 към ЗВ.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа оценка
и анализ за състоянието на водите в язовирите,
изготвя се до 15-о число на следващия месец,
изпраща се в Министерския съвет и се публикува на интернет страницата на МОСВ.
Чл. 21. (1) За оперативното управление на
водите на национално и басейново ниво и
за предотвратяване на вредното въздействие
на водите от преминаване на високи вълни
вследствие на непредвидими и/или изключителни обстоятелства в МОСВ и в басейновите
дирекции се сформират оперативни звена.
(2) Организацията, съставът и дейностите
на оперативното звено на МОСВ се определят
със заповед на министъра на околната среда
и водите.
(3) Организацията и съставът на оперативните звена на басейновите дирекции се определят
със заповеди на директорите на басейновите
дирекции.
Раздел III
Разрешителни за водовземане от повърхностни води и изисквания към съдържанието на
документите
Чл. 22. (1) Когато за реализиране на водовземането от повърхностни води е необходимо
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изграждане на системи и съоръжения по чл. 46,
ал. 1, т. 1 ЗВ, за осъществяване на заявената
цел се спазва следната последователност за
издаване на разрешително за водовземане:
1. издава се един административен акт, в
който се предоставя право за водовземане и
право за ползване на воден обект със срок
на действие на разрешителното не повече от
5 години;
2. продължаване на разрешителното за водовземане по т. 1 в частта „право за водовземане“
със срок на действие съгласно чл. 57, ал. 1 ЗВ.
(2) Разрешителното по ал. 1, т. 1 съдържа
данни и условия за водовземането, както и
данни и условия за ползването на повърхностния воден обект.
Чл. 23. (1) За издаване на разрешителното
по чл. 22, ал. 1, т. 1 към заявлението и документите по чл. 3 се представя схема, в т.ч.
текстово описание на пътя на водата от мястото
на водовземане до мястото на потребление, с
технически параметри на съоръженията, както
и връзката със съществуващи водностопански
системи и съоръжения.
(2) Предварителното (прединвестиционното) проучване или съответната разработена
фаза на инвестиционния проект са с обхват и
съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г.
за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм.
и доп., бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и 102 от
2014 г. и бр. 13 от 2015 г.). Когато е необходимо
изграждане на хидротехническо съоръжение,
в проучването или в инвестиционния проект
се разглеждат необходимостта и възможността
за изграждане на съоръжение за осигуряване
на миграция на рибите и на другите водни
организми (рибен проход).
(3) Документите, удостоверяващи съгласието
на собствениците на имоти, които ще бъдат
засегнати от завиряването и строителството на
съоръжението/съоръженията, съдържат:
1. скица с нанесени граници на имотите;
2. списък с имената на собствениците;
3. деклариране на съгласието на собственика
за ограничаване на правото на ползване на
собствения му имот.
Чл. 24. (1) Когато заявлението е за издаване
на разрешително по чл. 22, ал. 1, т. 1 за водовземане с цел напояване, към заявлението се
представят документите по чл. 3 и по чл. 23,
както и документи, удостоверяващи:
1. размера на напояваните площи;
2. искането на собствениците и/или пол
звателите на заявените площи за напояване.
(2) Когато заявлението е за издаване на разрешително по чл. 22, ал. 1, т. 1 за водовземане
за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, към заявлението се представят документите по чл. 3 и по чл. 23, както и писмен
отказ от ВиК оператора за присъединяване
към водоснабдителните мрежи и съоръжения
поради липса на техническа възможност (няма
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изградена водоснабдителна мрежа), в който да
е посочен и срокът за липсата на условия за
присъединяване.
(3) Когато заявлението е за издаване на разрешително по чл. 22, ал. 1, т. 1 за водовземане
от река с цел производство на електрическа
енергия, сравнителната оценка на енергийните
ползи и на вредите за околната среда по чл. 60,
ал. 3, т. 6 ЗВ съдържа:
1. характеристика на инвестиционното
предложение;
2. анализ на влиянието, което оказва отнетото водно количество върху водите в речното
легло след водовземането и свързаните с тях
екосистеми – при различни варианти на застрояване;
3. оценка на необходимите минимални
водни количества, които ще се осигуряват по
дължината на участъка, в който енергията на
водата се преобразува в електрическа;
4. оценка на изменението на производството на електрическа енергия при оптимално
застрояване на централата;
5. оценка на риска за водната екосистема;
6. анализ на влиянието, което се оказва
върху изместването на основното течение на
реката в ново легло;
7. анализ на опасността от повишаване нивото на подземните води от заблатяване, както
и с всички последици от това;
8. оценка на влиянието, което се оказва
върху унищожаването на площи крайбрежни
гори или обработваеми земи, диги и други
съоръжения;
9. оценка на влиянието на предвиденото
съоръжение за миграция на рибите и другите
водни организми върху водната екосистема;
10. изводи и препоръки.
(4) Когато заявлението е за издаване на разрешително по чл. 22, ал. 1, т. 1 за водовземане
с цел пожарогасене, към инвестиционния проект се прилага и част „Пожарна безопасност“,
чийто обхват и съдържание са определени съгласно приложение № 3 към Наредба № 1з-1971
от 2009 г. за строително-технически правила
и норми за осигуряване на безопасност при
пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 17 и 101 от 2010 г., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и
89 от 2014 г., бр. 8 от 2015 г. и бр. 2 от 2016 г.).
(5) Когато заявлението е за издаване на
разрешително по чл. 22, ал. 1, т. 1 с цел прехвърляне на води между речни басейни, към
предварителното (прединвестиционното) проучване се прилагат и доказателства относно
необходимостта от прехвърляне на води.
(6) Когато заявлението е за издаване на разрешително по чл. 22, ал. 1, т. 1 за водовземане
от язовир и/или чрез деривации на язовири с
цел производство на електрическа енергия, не
се изисква сравнителна оценка на енергийните
ползи и на вредите за околната среда по чл. 60,
ал. 3, т. 6 ЗВ.
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(7) Когато заявлението е за издаване на разрешително по чл. 22, ал. 1, т. 1 за водовземане
с цел аквакултури и свързаните с тях дейности,
към предварителното (прединвестиционното)
проучване се прилага и описанието на технологията на отглеждане, на вида и предназначението на аквафермата (в т.ч. за угояване,
отрастване и др.).
Чл. 25. Когато заявлението е за водовземане
с цел завиряване на новоизграден воден обект,
проектът за завиряване по чл. 60, ал. 3, т. 1
ЗВ съдържа:
1. базисни данни и ограничителни условия – обем на язовира, хидравлични параметри,
хидроложки данни, технически ограничения;
2. програма за завиряване и продължителност;
3. условия, при които ще се извърши завиряването;
4. задължения преди завиряването на водния
обект, включително документ, че са отстранени
строителните и други отпадъци от дъното и че
е изпълнен инвестиционният проект.
Чл. 26. (1) Заявление за продължаване на
разрешителното за водовземане в частта на
право за водовземане по чл. 22, ал. 1, т. 2 се
подава не по-късно от 3 месеца преди крайния
срок на действие на разрешителното по чл. 22,
ал. 1, т. 1.
(2) Към заявлението по чл. 22, ал. 1, т. 2
се прилага и:
1. декларация за въвеждане на обекта в
експлоатация;
2. копие от заповед за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) и информация
за изпълнение на включените в нея условия,
когато разрешителното за водовземане е за
питейно-битово водоснабдяване.
Чл. 27. (1) Когато заявлението e за издаване
на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект чрез вече изградени съоръжения,
към заявлението и документите по чл. 3 не се
изисква представяне на:
1. прединвестиционно проучване или съответната разработена фаза на инвестиционния
проект съгласно изискванията на Наредба
№ 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти с изключение на хидроложка част и водностопански изследвания,
доказващи наличието на исканото водно количество във водния обект или необходимостта
от прехвърляне на води – когато искането е
за прехвърляне на води между речни басейни,
или проект за завиряване – когато искането е
за завиряване на новоизградени водни обекти;
2. съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена
инфраструктура и с възможността за промяна
на предназначението на земеделските земи и на
горските територии, които ще бъдат засегнати;
3. сравнителна оценка на енергийните ползи
и на вредите за околната среда.
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(2) Към заявлението и документите по чл. 3
за издаване на разрешително за водовземане
от повърхностен воден обект чрез изградени
съоръжения се прилагат и:
1. документ за собственост или договор,
удостоверяващ съгласие на собственика за
ползване на съоръженията, и документ за
въвеждане на обекта в експлоатация;
2. екзекутивна документация, която съдържа:
а) чертежи на съоръженията;
б) доклад, описващ параметрите и техническото състояние на съоръженията, както и
възможността съоръженията да изпълняват
заявеното предназначение, изготвен от лица,
които притежават професионална квалификация „магистър-инженер“ по специалността,
свързана с вида на исканото разрешително, и
са регистрирани по реда на Закона за камарите
на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;
3. при липса на екзекутивна документация
се изготвят схеми и чертежи на изграденото
съоръжение, а в доклада по т. 2, буква „б“
се представят параметрите и техническото
описание на състоянието на съоръжението;
4. схема, в т.ч. текстовото описание на
пътя на водата от мястото на водовземане
до мястото на потребление, с технически параметри на съоръженията, както и връзката
със съществуващи водностопански системи
и съоръжения;
5. информация за монтирано средство за
измерване.
Чл. 28. (1) Условията, при които се предоставя правото за водовземане от повърхностен
воден обект, се оформят като приложение,
което е неразделна част от разрешителното,
и включват изисквания към титуляря за:
1. използване на водите и водните обекти
в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне;
2. осигуряване на целогодишно подаване на
минимално водно количество, необходимо за
нормалното функциониране на екосистемите
в реката;
3. монтиране на измервателни устройства
за измерване на ползваните за различни цели
водни обеми в определения в разрешителното
срок;
4. недопускане нарушаване на обществени
интереси и на придобити права, упражнявани
по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения;
5. уведомяване на контролиращия орган за
датата на монтиране на средство за измерване;
6. уведомяване на контролиращия орган
за неизправност на монтираното средство за
измерване в определения в разрешителното
срок;
7. действия при повреда на измервателните
устройства;

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

8. предоставяне на директора на басейновата дирекция на доклад за изпълнението на
условията, посочени в разрешителното, в срок
до 31 март на следващата отчетна година;
9. предоставяне на информация от собствения мониторинг;
10. осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни,
сведения, справки и обяснения, свързани с
разрешеното водовземане и с предмета на
проверката;
11. спазване на реда за удовлетворяване на
исканията по смисъла на чл. 50, ал. 4 и 5 ЗВ;
12. спазване на други изисквания, съобразени със спецификата на водовземането;
13. поддръжка на водовземното съоръжение
и почистване на натрупани наносни отложения в разрешения участък над изградени
съоръжения за водовземане.
(2) В приложението по ал. 1 се вписват и
условия за контрол, включително условия за
изменение, продължаване, прекратяване и
отнемане на разрешителното.
Чл. 29. (1) Водовземните съоръжения за
повърхностни води се оборудват с одобрени
по реда на Закона за измерванията средства
за измерване на използваните водни обеми.
(2) Не се разрешава изграждане на отклонения или на други съоръжения между
водовземното съоръжение и средството за
измерване по ал. 1.
Чл. 30. Собственият мониторинг включва:
1. наблюдения за количественото състояние
на повърхностните води чрез ежемесечно измерване на общия и ползваните водни обеми
за всяка от посочените в разрешителното
цели; при водовземане от реки мониторингът
включва измерване само на ползвания воден
обем;
2. пробонабиране за оценка на показателите на ползваните води, когато за целите на
водовземането и ползването има установени
изисквания за показателите.
Раздел ІV
Разрешителни за ползване на повърхностни
водни обекти и изисквания към съдържанието
на документите
Чл. 31. Когато заявлението е за издаване
на разрешително за ползване на повърхностен
воден обект за изграждане на нови и реконструкция или модернизация на съществуващи
системи и съоръжения, към заявлението и
документите по чл. 3 се прилагат и:
1. предварително (прединвестиционно) проучване, включително част „Конструктивна на
хидротехническото съоръжение“, с обхват и
съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г.
за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
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2. хидроложка част и хидравлично оразмеряване.
Чл. 32. (1) Когато искането е за издаване
на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за плаващи съоръжения в
язовири, към заявлението и документите по
чл. 3 се прилага и одобрен авариен план за
целия период на строителството.
(2) Когато компетентен орган за издаване
на разрешително по ал. 1 е министърът на
околната среда и водите, изисква се становище
служебно от директора на басейновата дирекция с актуална скица или карта с означени
размер и граници на площта, в която ще се
извършва дейността, определена с географските координати на определящите ги точки.
(3) Проектът за изграждане на съоръжението и за дейността по чл. 60, ал. 4, т. 6,
буква „а“ ЗВ съдържа:
1. характеристика на инвестиционното
предложение;
2. схема за преместване на съоръжението
при промяна на установеното водно ниво;
3. идентификационни данни на документа
за регистрация и годност на плаващото съоръжение (номер, дата на издаване, срок на
валидност) от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, когато такъв е предвиден в
нормативен акт;
4. предварителен договор с ВиК оператор
за транспортиране на отпадъчните води и с
фирма, притежаваща разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци по Закона за управление
на отпадъците, за извозване на образуваните
отпадъци и/или проект за пречистване на
отпадъчните води, когато такива се формират
от извършваната дейност на плаващото съоръжение по чл. 60, ал. 4, т. 6, буква „в“ ЗВ.
Чл. 33. (1) Когато искането е за издаване
на разрешително за ползване на повърхностен
воден обект за аквакултури и свързаните с
тях дейности, към заявлението и документите
по чл. 3 се прилагат и:
1. идентификационни данни (номер, дата
на издаване, срок на валидност) на концесионен договор или договор за наем, аренда и
др. – при ползване на водни обекти – публична
държавна или публична общинска собственост;
2. последният протокол от комисията за
извършване на технически прегледи по чл. 14,
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на
съоръженията към тях, както и на контрол
за техническото им състояние;
3. становища по проекта и мястото за изпълнение на дейностите от Командването на
Военноморските сили на Република България
и от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – когато дейността се извършва
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в крайбрежните морски води или териториалното море.
(2) Компетентният орган по издаване на
разрешително по ал. 1 изисква становище от:
1. Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури (ИАРА), съгласувано със собственика/оператора на язовирната стена и
съоръженията към нея, с басейновата дирекция и съответната регионална инспекция по
околната среда и водите, когато язовирът няма
определена аварийна зона по чл. 15в, ал. 3
от Закона за рибарството и аквакултурите;
2. съответната басейнова дирекция с актуална скица или карта с означени размер и
граници на площта, в която ще се извършва
дейността, определена с географските координати на определящите ги точки, както и
посочени координати на точките, определящи участъка на ползване в аварийната зона,
когато компетентен орган по издаване на
разрешителното е министърът на околната
среда и водите.
(3) Проектът за дейността по чл. 60, ал. 4,
т. 5, буква „а“ ЗВ съдържа:
1. характеристика на инвестиционното
предложение, включително обосновка за заявен лимит за производство на аквакултури,
в тон/година;
2. описание на технологичния процес за
отглеждане на посочените в проекта аквакултури;
3. технически параметри и оборудване
на съоръженията за използване на водния
обект, когато се използват плаващи (садки)
и потопяеми съоръжения;
4. обосновка на необходимата производствена и експлоатационна площ.
(4) Когато заявлението е за издаване на
разрешително за ползване на повърхностен
воден обект за аквакултури и свързаните с
тях дейности без използване на съоръжения
за осъществяване на дейността, за крайбрежните морски води и за водни обекти извън
приложение № 1 към ЗВ, към заявлението и
документите по чл. 3 не се изисква представяне на:
1. становище от И А РА, съгласу вано с
лицето, стопанисващо водностопанските съоръжения, и с басейновата дирекция;
2. становище от басейновата дирекция с
актуална скица или карта с означени размер
и граници на площта, в която ще се извършва
дейността, определена с географските координати на определящите ги точки, както и
посочени координати на точките, определящи
участъка на ползване в аварийната зона;
3. съгласувателно становище от ИАРА относно зоните за аквакултури в големи язовири,
когато язовирът не е зониран;
4. становища по проекта и мястото за изпълнение на дейностите от Командването на
Военноморските сили на Република България
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и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – когато дейността се извършва в
крайбрежните морски води или в река Дунав.
Чл. 34. (1) Когато искането е за издаване
на разрешително за ползване на повърхностен
воден обект за изземване на наносни отложения
от река Дунав, към заявлението и документите
по чл. 3 се прилага и писмено съгласуване
на заявения участък с Министерството на
отбраната и със съответната дирекция „Речен
надзор“ на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
(2) Предпроектното проучване по чл. 60,
ал. 4, т. 2, буква „б“ ЗВ съдържа:
1. доказателства, че няма да има негативни влияния върху корабоплавателния път,
бреговете, островите и хидротехническите
съоръжения;
2. технология и организация на изземването,
в която е посочен и начинът за измерване на
иззетите наносни отложения;
3. график на изземването и режим на работа;
4. място за депониране на иззетия материал, което трябва да бъде извън границите
на водния обект;
5. при използване на плавателни съдове
за изземване на наносни отложения – идентификационните данни на документите за
регистрация и годност на плавателното съоръжение от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ (номер, дата на издаване, срок
на валидност), когато такива са предвидени
в нормативен акт;
6. транспортна схема за извозване на иззетия материал, одобрена от общината;
7. схема на заявения участък, от който ще
се изземват наносни отложения;
8. обема на възобновяемия запас наносни
отложения.
Чл. 35. Когато искането е за издаване на
разрешително за ползване на повърхностен
воден обект за изземване на наносни отложения
от принадлежащите земи на водохранилищата,
към заявлението и документите по чл. 3 се
прилага и технически проект за изземването,
който съдържа:
1. надлъжен профил на заявения участък/
участъци;
2. напречни профили;
3. обем на наличните наносни отложения;
4. обем от наносни отложения, заявени за
изземване;
5. схема на опорната геодезична мрежа с
основен репер;
6. транспортна схема за извозване на иззетия материал, одобрена от общината;
7. място за депониране на иззетия материал, което трябва да е извън границите на
водния обект;
8. схема на заявения участък, от който ще
се изземват наносни отложения;
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9. мерки за недопускане на потенциални
срутища и свлачища в язовира и бреговата
ивица.
Чл. 36. (1) Когато по реда на чл. 140, ал. 6
ЗВ е установено, че за поддържане проводимостта на речното легло е необходимо и
изземване на наносни отложения, директорът
на съответната басейнова дирекция издава
на определения изпълнител разрешително
за ползване на воден обект за изземване на
наносни отложения във връзка с предвидените
дейности за почистване на речното легло.
(2) Разрешителното по чл. 140, ал. 7 ЗВ
се издава в 14-дневен срок от депозиране на
заявление от избрания изпълнител по реда
на чл. 140, ал. 6 ЗВ.
(3) Към заявлението по ал. 2, което съдържа данни за избрания изпълнител (фирма,
единен идентификационен код по чл. 23 от
Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел (ЕИК),
адрес за кореспонденция, телефон, електронен
адрес, факс), за водния обект – предмет на
използването, място/места на използването с
географски координати, местност, териториална единица, код по Единния класификатор
на административно-териториалните и териториалните единици, се прилагат и:
1. копие на сключения с областния управител договор по чл. 140, ал. 6 ЗВ;
2. копие на технически проект за изземването по чл. 140, ал. 7 ЗВ;
3. документ, удостоверяващ съгласието на
собственика на имота, където ще се депонира
иззетият материал;
4. действащ акт на компетентния орган
по околна среда за съгласуване на дейността;
5. документ за платена такса за издаване
на разрешителното.
(4) Когато заявлението не е комплектувано
съгласно изискванията на ал. 3, директорът
на басейновата дирекция указва писмено на
заявителя да отстрани несъответствията в
срок до един месец.
(5) При неотстран яване на несъответствията в срока по ал. 4 документите не се
разглеждат и не се открива процедура за издаване на разрешително, за което заявителят
се уведомява писмено.
Чл. 37. Разрешителното за ползване на
воден обект по чл. 140, ал. 7 ЗВ съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. номер и дата на издаване на акта;
3. правни и фактически основания за издаване на акта;
4. фирма, седалище, ЕИК на титуляря;
5. цел на ползването;
6. воден обект и водно тяло – предмет на
ползването;
7. място/места на ползването, местност,
административно-териториална и териториална единица, код по Единния класификатор на
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административно-териториалните и териториалните единици, географски координати – за
всяко място на ползване;
8. схема и параметри на частта от водния
обект, който се предоставя за ползване;
9. място на депониране на иззетите наносни
отложения;
10. срок на действие на разрешителното – съгласно срока за изпълнение на договора;
11. контролиращ орган;
12. условия, при които се предоставя правото на ползване на водния обект.
Чл. 38. Техническият проект за изземването
по чл. 140, ал. 7 ЗВ съдържа:
1. определения участък, от който ще се
изземват наносни отложения;
2. надлъжен профил на заявения участък/
участъци;
3. напречни профили;
4. обем на наличните наносни отложения;
5. схема на опорната геодезична мрежа с
основен репер;
6. транспортна схема на извозване на материалите;
7. място за депониране на иззетия материал
извън границите на водния обект;
8. количествено-стойностна сметка на
дейността по изземване и депониране.
Чл. 39. Когато искането е за издаване на
разрешително за ползване на повърхностен
воден обект за поддържане проводимостта на
некоригирани речни легла с цел почистване
от храсти, дървесна растителност и отпадъци
в зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5 ЗВ, към заявлението и документите по чл. 3 се прилага и
проект за дейността, който съдържа:
1. характеристика и описание на дейността;
2. график и срок за осъществяване на
дейността;
3. режим на работа;
4. транспортна схема на извозване на материалите, одобрена от общината;
5. договор за предаване на отпадъците в
инсталация/съоръжение за третирането им.
Чл. 40. (1) Когато искането е за издаване
на разрешително за ползване на повърхностен
воден обект за изграждане на изкуствен риф в
Черно море, към заявлението и документите
по чл. 3 се прилага и проект за изкуствен
риф, който съдържа:
1. обяснителна записка с инженерно-техническа и социално-икономическа обосновка
на инвестиционното намерение, включително
моделни и други изследвания;
2. конструктивна част;
3. план за безопасност и здраве по Наредба
№ 2 от 2004 г. за минималните изисквания
за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни
работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 98 от 2004 г., бр. 102 от 2006 г. и бр. 90 от
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2016 г.), включително мерки за опазване на
водите и околната среда;
4. транспортна схема на извозване на материалите, одобрена от общината;
5. съгласувателно становище от Командването на Военноморските сили на Република
България по отношение на проекта и мястото
за изпълнение на изкуствения риф в Черно
море.
(2) Компетентният орган по издаване на
разрешителното по ал. 1 изисква съгласувателно становище от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ по отношение безопасността на корабоплаването.
Чл. 41. (1) Условията, при които се предоставя правото за ползване на повърхностен
воден обект, се оформят като приложение,
което е неразделна част от разрешителното
и включва общи изисквания към титуляря за:
1. уведомяване на контролиращия орган;
2. опазване на водите и околната среда в
съответствие с приложимото законодателство
и целите на Плана за управление на речния
басейн (ПУРБ) и Плана за управление на
риска от наводнения (ПУРН);
3. предоставяне на информация за изпълнени дейности;
4. изпълнението на разрешените дейности;
5. спазване на специфични условия на
разрешената дейност;
6. предоставяне на информация от собствения мониторинг;
7. осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и за
предоставяне на необходимите документи,
данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и с предмета
на проверката.
(2) В приложението по ал. 1 се вписват и
условия за продължаване или отнемане на
разрешителното съгласно чл. 78 и 79а ЗВ.
(3) При разрешителното за ползване на
повърхностен воден обект за изграждане на
нови, реконструкция или модернизация на
съществуващи системи и съоръжения в условията, при които се предоставя правото за
ползване, се вписва и изискване за:
1. изпълнение на одобрен инвестиционен
проект, включващ план за безопасност и
здраве, без нарушаване на възможността за
свободно оттичане на водите в реката;
2. своевременно отстраняване на земните
маси и строителни материали от леглото на
реката, като те се депонират извън границите
на водния обект;
3. незасягане на съществуващи съоръжения – диги, бентове, мостове и др., по време
на строителството;
4. недопускане замърсяване на реката и
околните терени с нефтопродукти; зареждането с горива и подмяната на смазочни
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материали да става на специална площадка
извън границите на водния обект;
5. извеждане на машините след приключване на работа извън леглото на реката, на
безопасно място;
6. представяне в басейновата дирекция на
схема с подробни точки и географски координати на изградените съоръжения – след
завършване на строителството;
7. разработване на авариен план на действие при възникване на непредвидими и/или
извънредни обстоятелства по смисъла на § 1,
т. 20 от допълнителните разпоредби на ЗВ – по
време на строителството.
(4) При разрешителното за ползване на
повърхностен воден обект за аквакултури и
свързаните с тях дейности в условията, при
които се предоставя правото за ползване, се
вписва и изискване за:
1. забрана за изпускане на води с цел улов
на отгледани аквакултури;
2. спазване приоритетите съгласно ЗВ
при наличие на издадени разрешителни за
водовземане;
3. използваемата площ да не е по-малка от
2/3 от общата площ (при максимално завирен
обем на язовирното езеро за язовирите извън
приложение № 1 към ЗВ);
4. обозначаване с трайни плаващи знаци
на разрешената за ползване акватория – непосредствено преди въвеждане на съоръжението
в експлоатация;
5. трайно сигнализиране на пунктовете за
собствен мониторинг и осигуряване на безопасен и постоянен достъп на контролните
органи до тях;
6. изследване на водите в разрешения район
от акредитирана лаборатория – след приключване изграждането на съоръженията; копие от
протокола се изпраща в басейновата дирекция
в 7-дневен срок от датата на издаването му;
7. използване на аварийна зона.
(5) При разрешителното за ползване на
повърхностен воден обект за акваторията на
Черно море с цел аквакултури и свързаните с
тях дейности (водорасли, черупкови организми
и др.) в условията, при които се предоставя
правото за ползване, се вписва и изискване за:
1. изпълнение на условията от становищата
на Командването на Военноморските сили
на Република България и на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“;
2. обозначаване с трайни плаващи знаци
на разрешената за ползване акватория;
3. трайно сигнализиране на пунктовете за
собствен мониторинг и осигуряване на безопасен и постоянен достъп на контролните
органи до тях;
4. изследване на водите в разрешения район
от акредитирана лаборатория – след приключване изграждането на съоръженията; копие от
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протокола се изпраща в басейновата дирекция
в 7-дневен срок от датата на издаването му.
(6) При разрешителното за ползване на
повърхностен воден обект за плаващи съоръжения в язовири в условията, при които се
предоставя правото за ползване, се вписва и
изискване за:
1. недопускане замърсяване на водния обект
и околната местност с петролни продукти,
отпадъчни води и отпадъци;
2. забрана за плаването на лодки, скутери,
водни колела, сърфове и други извън разрешената за ползване акватория;
3. ежегодно предоставяне в басейновата
дирекция на договор за транспортиране на
отпадъчните води и предаване на отпадъците,
когато такива се формират от извършваната
дейност на плаващото съоръжение.
(7) В разреши телното за ползване на
повърхностен воден обект за изземване на
наносни отложения, включително в разрешителното по чл. 140, ал. 7 ЗВ, в условията, при
които се предоставя правото за ползване, се
вписват приложимите за конкретния случай
изисквания за:
1. технологията и организацията на изземването;
2. начин на изземване – да започва от
долния край на участъка и да продължава
нагоре по течението на реката, да се извършва
на ивици, успоредни на водното течение, с
възможно най-голяма широчина и дължина,
като се започне от вътрешната част на участъка в посока към бреговете, до достигане
на проектната кота;
3. график на изземването и режим на работа;
4. да не създава опасност за корабоплаването
по фарватера на река Дунав и пристанищните
акватории;
5. периода на изземване – всички дейности
във водния обект да се извършват извън
периода на размножаване на рибната фауна
(април – юни включително);
6. недопускане на замърсяване на водния
обект и околните терени с нефтопродукти;
зареждането с горива и подмяната на смазочни
материали да става на специална площадка
извън границите на водния обект;
7. опазване на съществуващите по бреговата
ивица дървесна растителност и насаждения;
8. спазване на други изисквания за опазване на околната среда, човешкото здраве и
обектите на културното наследство;
9. недепониране на материал в границите
на водния обект;
10. изграждане на трайна опорна и работна
геодезична мрежа в ползвания участък, схема
на мрежата с основен репер и подробни точки
с изключение на разрешителните за изземване
на наносни отложения от река Дунав, когато
се използват плавателни съдове;
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11. представяне на информация за изчисляване на дължимата такса по образец,
утвърден от министъра на околната среда и
водите и публикуван на интернет страниците
на басейновата дирекция и на МОСВ – ежегодно към 31 януари на следващата година,
с изключение на разрешителните, издадени
съгласно чл. 140, ал. 7 ЗВ;
12. представяне до края на март на следващата година на годишен доклад, съдържащ
геодезически измервания и справка за обема
на иззетите през отчетната година наносни отложения, заверен от правоспособно
лице с квалификация „магистър-инженер“
по съответната специалност, с изключение
на разрешителните по чл. 140, ал. 7 ЗВ и
разрешителните за изземване на наносни
отложения от река Дунав при използване на
плавателни съдове;
13. представяне до края на март на следващата година на годишен доклад, съдържащ
справка за количеството на иззетите през
годината наносни отложения, определени в
тонове – за изземване на наносни отложения
от река Дунав при използване на плавателни
съдове; справката се изготвя в съответствие
със съставените в процеса на изземването,
транспортирането и разтоварването документи – товарни разписки, генерални декларации
и генерални актове;
14. разтоварването на наносни отложения
да се извършва на пристанища по чл. 103 от
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България – за разрешителните за изземване
на наносни отложения от река Дунав при
използване на плавателни съдове;
15. при използване на плаващо съоръжение
за изземване на наносни отложения от река
Дунав депонирането им може да се извършва
и на определените с географски координати
в разрешителните депа;
16. представяне на докладите по т. 12 и 13 в
съответната басейнова дирекция; за разрешителните за изземване на наносни отложения
от река Дунав докладите се представят и в
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.
Чл. 42. (1) Измерването обема на иззетите наносни отложения с изключение на
изземването на наносни отложения от река
Дунав при използване на плавателни съдове
се осъществява чрез:
1. изградена трайна опорна и работна геодезична мрежа в разрешения участък;
2. надлъжен профил на разрешения участък
от реката (по талвега);
3. напречни профили с максимално разстояние между тях 50,0 m – за прав участък
на реката, и с максимално разстояние между
тях 25,0 m – за всяка крива на реката (L – m).
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(2) За всеки напречен профил се определя
площта на напречното сечение на отложените
наносни отложения (F – m 2).
(3) Обемът на наличните наносни отложения между два съседни напречни профила се
изчислява, като разстоянието между тях (L)
се умножи по средната стойност на площта
на профилите – Q = Fср × L (m 3).
(4) Общият обем на наличните наносни
отложения в разрешения участък е равен на
сумата от обемите на наличните наносни
отложения между отделните профили.
Раздел V
Изменение, продължаване, прекратяване и
отнемане на разрешително за използване на
повърхностни води и водни обекти
Чл. 43. Изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешителните за
използване на повърхностни води и водни
обекти с изключение на разрешителните по
чл. 140, ал. 7 ЗВ се извършва при условията
и по реда на глава четвърта, раздели ІІІ и
ІV от ЗВ.
Чл. 44. Молбата за изменение и/или продължаване на разрешително по чл. 43 съдържа:
1. данните по чл. 56, ал. 1, т. 4 – 9 ЗВ;
2. адрес за кореспонденция, включително
електронен адрес – при наличие на такъв;
3. телефон и факс за връзка с физическото
лице или с лицето, което управлява и представлява дружеството по чл. 56, ал. 1, т. 4 ЗВ;
4. документ за платена такса за изменение
и/или продължаване на разрешителното;
5. мотиви и обосновка на исканото изменение, придружени с необходимите документи,
когато молбата е за изменение на разрешително;
6. актуален документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или
договор със собственика на съоръженията
за предоставяне на услугата „водоподаване“,
когато водовземането или ползването на
водния обект е свързано с ползването на
съществуващи съоръжения.
Чл. 45. (1) Заявлението за преиздаване
на разрешително по реда на чл. 79, ал. 2 ЗВ
съдържа:
1. данните по чл. 60, ал. 1, т. 1 – 3 ЗВ;
2. адрес за кореспонденция, телефон, факс,
включително електронен адрес – при наличие
на такъв;
3. документ за платена такса за издаване
на разрешително съгласно тарифата по чл. 50,
ал. 2 ЗВ;
4. документи, удостоверяващи правоприемството или придобитото право на собственост
или ползване на недвижимия имот;
5. документ, удостоверяващ съгласието на
собственика на съоръженията, или договор
със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата „водоподаване“, когато
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водовземането или ползването на водния
обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения.
(2) Органът по чл. 52, ал. 1 ЗВ при необходимост може да поиска от заявителя
представяне на допълнителни док у менти
или информация за изясняване на факти и
обстоятелства от значение за провеждане на
процедурата по прекратяване и преиздаване
на разрешителното по чл. 79 ЗВ.
Чл. 46. За изменение и/или продължаване
на разрешително за използване на повърхностни води и водни обекти не се изготвя
писмена преценка по чл. 62 ЗВ.
Чл. 47. (1) Когато компетентен орган за
изменение и/или продължаване на разрешителното по чл. 43 е министърът на околната
среда и водите, кметът на общината или
изпълнителният директор на Изпълнителна
агенция „Проучване и поддържане на рeка
Дунав“, изисква становище служебно от директора на басейновата дирекция.
(2) Становището по ал. 1 съдържа информация за изпълнение на условията в действащото
разрешително и за платени такси за правото
на използване на водите по чл. 194 ЗВ.
(3) Становището по ал. 1 се изисква в срока
по чл. 48, ал. 1, когато искането за изменение
и/или продължаване на разрешителното съдържа изискващата се информация, или в срока
по чл. 48, ал. 2, когато искането за изменение
и/или продължаване на разрешителното не
съдържа изискващата се информация.
Чл. 48. (1) Компетентният орган в 20-дневен
срок проверява дали молбата за изменение
и/или продължаване на разрешителното по
чл. 43 съдържа изискващата се информация,
както и съдържанието на документите по
чл. 44.
(2) Когато не са изпълнени изискванията,
компетентният орган уведомява писмено заявителя да отстрани несъответствията в срок
до два месеца.
(3) В зависимост от съдържанието на постъпилите документи по ал. 1 и 2 компетентният орган продължава процедурата по реда
на чл. 49, като взема предвид и становището
по чл. 47, ал. 1.
Чл. 49. (1) Когато молбата е за продължаване на срока на действие на разрешителното
по чл. 43 и/или за изменение без искане за
промяна на параметрите на разрешеното използване, компетентният орган в 20-дневен
срок се произнася с мотивирано решение за
изменение и/или продължаване или с мотивиран отказ.
(2) Когато молбата за изменение е свързана
с искане за промяна на параметрите на разрешеното използване и когато не са налице
основания за отказ, компетентният орган
изготвя и изпраща съобщение до кмета на
съответната община, което съдържа:
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1. номера на административния акт, който
ще се изменя;
2. информаци я за изменени ята, които
предстои да бъдат извършени;
3. условията, при които ще бъде изменено
разрешителното;
4. мястото за представяне на писмени
възражения и предложения от заинтересуваните лица.
(3) След изтичането на законоустановения
едномесечен срок от датата на обявяването на
съобщението по ал. 2 компетентният орган се
произнася с мотивирано решение за изменение
на разрешителното или с мотивиран отказ.
Чл. 50. Решенията на органа по чл. 52, ал. 1
ЗВ за изменение, продължаване, прекратяване
и отнемане на разрешителни за използване на
повърхностни води и водни обекти подлежат
на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 51. Разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения
от река Дунав и водохранилищата се издават
за срок, не по-дълъг от срока на действащия
към датата на издаване на разрешителното
ПУРБ.
Чл. 52. (1) Разрешителните по чл. 140,
ал. 7 ЗВ се издават за срока на изпълнение
на договора, сключен между лицето, избрано
за изпълнител на тези дейности, и областния
управител.
(2) Срокът на действие на разрешителното
по чл. 140, ал. 7 ЗВ може да се продължи по
заявление на титуляря, при условие че е продължен срокът за изпълнение на договора по
ал. 1. Заявлението се подава преди изтичането
на срока на действие на разрешителното.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат доказателства, удостоверяващи продължаването
на срока за изпълнение на договора по ал. 1.
(4) Директорът на басейновата дирекция се
произнася с решение по заявлението по ал. 2
в срок до 7 работни дни от получаването му.
(5) Когато заявлението по ал. 2 не отговаря на изискванията на ал. 3, директорът
на басейновата дирекция указва писмено на
заявителя да отстрани несъответствието в
срок до 7 дни.
(6) Директорът на басейновата дирекция
отказва продължаване срока на действие на
разрешителното по чл. 140, ал. 7 ЗВ при наличието на някое от следните обстоятелства:
1. заявлението е подадено след изтичане на
срока на действие на разрешителното;
2. не е налице продължаване на срока за
изпълнение на договора по ал. 1;
3. не е отстранено несъответствието по ал. 5.
Чл. 53. Действието на разрешителното по
чл. 140, ал. 7 ЗВ се прекратява със:
1. изтичането на срока му на действие,
преди да е подадено заявление за продължаването му;
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2. изтичането на срока му на действие, когато заявлението за продължаване е подадено
в срока по чл. 52, ал. 2, но липсва продължаване на срока за изпълнение на договора
по чл. 52, ал. 1;
3. изпълнението/прекратяването на договора по чл. 52, ал. 1;
4. влизането в сила или допускането на
предварително изпълнение на решението за
отнемане на разрешителното;
5. изтичането на срока му на действие и
влизането в сила или допускането на предварително изпълнение на решението за отказ за
продължаване на разрешителното – за случаите, които не попадат в хипотезите на т. 1 – 4.
Чл. 54. Директорът на басейнова дирекция
може да отнеме разрешителното по чл. 140,
ал. 7 ЗВ при установено неизпълнение/нарушение на едно или повече от условията му.
Чл. 55. Директорът на басейнова дирекция
може да измени служебно разрешителното
по чл. 140, ал. 7 ЗВ, когато независимо от
спазването на условията му се установи противоречие с обществени интереси по смисъла
на чл. 49 ЗВ.
Чл. 56. Продължаване срока на действие
на разрешителното за водовземане и ползване
по чл. 22, ал. 1, т. 1 се извършва еднократно
за срок до 3 години, при условие че титулярят
на разрешителното представи разрешение за
строеж или други документи, доказващи, че
са предприети действия, вследствие на които
строителството може да бъде започнато.
Чл. 57. (1) За съществуваща ВЕЦ, за която
няма техническа възможност за монтиране
на средство за измерване, размерът на ползвания годишен воден обем се определя чрез
изчисляване на базата на специфичния разход
на вода за производство на 1 kWh (m 3/kWh)
и общо произведената електрическа енергия.
(2) Общо п роизведената елек т ри ческа
енергия се доказва с протокол от съответното
електроразпределително дружество.
Раздел VI
Регистри на издадените разрешителни за
повърхностни води и водни обекти
Чл. 58. За издадените разрешителни за
използване на повърхностни води и водни
обекти се водят регистри от:
1. министъра на околната среда и водите
или от оправомощено от него длъжностно
лице за разрешителните за:
а) водовземане от язовирите по приложение
№ 1 към ЗВ;
б) прехвърляне на води между различни
райони за басейново управление;
в) ползване на воден обект – язовирите по
приложение № 1 към ЗВ;
г) целите на отбраната и националната
сигурност;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

2. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на
река Дунав“ – за ползване на воден обект
за изземване на наносни отложения от река
Дунав;
3. кмета на общината или от оправомощено
от него длъжностно лице за:
а) водовземане от язовири – п ублична
общинска собственост;
б) ползване на язовири – публична общинска собственост;
в) общо водовземане и/или ползване на
водни обекти по чл. 41, ал. 1 ЗВ;
4. директора на басейновата дирекция – във
всички останали случаи на водовземане и
ползване на водни обекти.
Чл. 59. (1) Регистрите на разрешителните
за използване на повърхностни води и водни
обекти са публични и достъпът до тях се
осигурява чрез интернет страниците на:
1. Министерството на околната среда и
водите;
2. Изпълнителна агенция „Проучване и
поддържане на река Дунав“;
3. общините;
4. басейновите дирекции.
(2) Министърът на околната среда и водите обобщава регистрите, които се водят в
басейновите дирекции.
(3) При структурирането на регистрите се
осигурява връзка между тях, както и:
1. база данни за извършения контрол по
чл. 186 ЗВ;
2. контролно-информационната система за
таксите по чл. 194 ЗВ.
Чл. 60. Регистрите са в електронен вид и
съдържат данни за:
1. титуляря на разрешителното;
2. номера и датата на издаване на разрешителното;
3. водния обект;
4. кода на водното тяло;
5. поречието;
6. населеното място, в чието землище
(регулационни граници) попада мястото на
използване;
7. целта на използването;
8. максималното разрешено водно количество в m 3/s или l/s;
9. площта на ползването, в дка;
10. разрешения годишен лимит, в хил. m 3/
годишно;
11. разпределението на разрешения годишен
лимит за различните цели на използване;
12. режима на използване;
13. крайния срок на действие на разрешителното;
14. срока за завършване на строителството;
15. началния срок за упражняване правото
на ползване;
16. измененията на обстоятелствата, подлежащи на регистрация:
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а) номера и датата на изменение на разрешителното;
б) номера и датата на продължаване на
разрешителното;
в) номера и датата на преразглеждане на
разрешителното за изземване на наносни
отложения от повърхностен воден обект;
г) номера и датата на прекратяване на
разрешителното;
д) номера и датата на отнемане на разрешителното;
17. номера на заповедта за определяне на
СОЗ – при разрешителни за водовземане за
питейно-битово водоснабдяване.
Чл. 61. (1) Регистрите на разрешителните
за използване на повърхностни води и водни
обекти се поддържат в електронен формат,
публикуват се на интернет страниците на
МОСВ и басейновите дирекции и се актуализират ежемесечно.
(2) В регистрите по ал. 1 се вписват и
данните за изменение и/или продължаване
на разрешителните за използване на повърхностни води и водни обекти.
Г л а в а

т р е т а

КОНТРОЛ
Ч л. 62. (1) Кон т рол ът по спазване на
нормативните изисквания, условията и изискванията по издадените разрешителни за
използване на повърхностни води и водни
обекти, изпълнението на програмите от мерки, включени в ПУРБ, планове и програми,
имащи отношение към опазване на водите и
околната среда, се провежда от органите по
глава десета, раздел XI от ЗВ и оправомощените от тях длъжностни лица.
(2) Контролът е превантивен, текущ и
последващ.
(3) Превантивен конт рол се извършва
при процедурите по глава четвърта от ЗВ и
раздел ІV, глава втора. За извършения превантивен контрол на заявителите се съставят
констативни протоколи, в които се отразяват
факти и обстоятелства, които могат да доведат
до замърсяване и/или увреждане на водния
обект преди или по време на осъществяване
на заявената дейност, и предписанията в тях
се включват като условия в ново разрешително
или в изменение на действащо разрешително
по чл. 43.
(4) Текущ контрол се извършва на издадените разрешителни по ЗВ за спазване на
изискванията по ал. 1. Текущ контрол се извършва най-малко веднъж годишно съгласно
утвърден от компетентния орган по ал. 1 план
за контролната дейност. За извършения текущ
контрол се съставят констативни протоколи.
(5) Последващ контрол се извършва за
проследяване спазването на предписанията,
дадени на титулярите на разрешителни за
използване на повърхностни води и водни
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обекти по време на извършения превантивен
и текущ контрол. За извършения последващ
контрол се съставят констативни протоколи.
(6) Съставянето на актове за установени
административни нарушения и издаването на
наказателни постановления са част от текущия
и последващия контрол.
Чл. 63. Контролът по поддържане на съоръженията за защита от вредното въздействие
на водите се извършва по реда на чл. 62.
Чл. 64. (1) Органите по чл. 62, ал. 1 и
оправомощените от тях длъжностни лица
могат да извършват проверки по документи
и на място.
(2) Контролиращият орган извършва проверка по документи, като изисква еднократно
и/или периодично представяне на писмени
отчети, платени такси и други писмени уведомления и документи съгласно действащата
нормативна уредба.
(3) Контролиращият орган извършва проверка на място, като проверява фактите и
обстоятелствата в границите на проверявания
обект по спазване на изискванията на нормативните актове, както и по всички точки от
съдържанието на издадените разрешителни.
Контролиращият орган извършва различни
наблюдения и/или измервания, свързани с
целта на използване на водите и водните
обекти, и съобразно поставените условия в
разрешителното.
Чл. 65. (1) Проверката на обекта включва
мястото на водовземане и/или ползване, както и мястото за извършване на стопанската
дейност, и се провежда в присъствието на
проверявания или на лица, които работят
за него. В отсъствие на лицата по изречение
първо проверката се извършва с участието
на поне един свидетел.
(2) Копие от констативния протокол от
проверката се изпраща на титуляря на разрешителното.
(3) Длъжностните лица, осъществяващи
проверка на място, имат право:
1. на достъп в обекта, в който се извършва
стопанската дейност, която се контролира;
2. да изискват представянето на документите, които се отнасят към предмета на
проверката;
3. да изискват съдействие от органите
на Министерството на вътрешните работи
(МВР), от държавни учреждения, организации, юридически и физически лица, както
и да установяват самоличността на лица,
когато има данни за нарушения по ЗВ, чрез
представяне на документ за самоличност на
лицето, сведения на граждани с установена
самоличност, които познават лицето, или по
друг начин, годен за събиране на достоверни
данни.
(4) Когато при проверката на място се констатира липса на документи, удостоверяващи
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спазването на установените изисквания, на
проверяваното лице се определя подходящ
срок за представянето им пред контролиращия орган.
Чл. 66. (1) При констатиране на нарушение
на условията в издаденото разрешително или
на нормативните изисквания контролиращият
орган:
1. предписва мерки за отстраняване на
нарушението в подходящ срок;
2. налага административнонаказателна
санкция по чл. 200 ЗВ в съответствие с процедурата, предвидена от Закона за административните нарушения и наказания;
3. предприема други, предвидени от ЗВ
мерки.
(2) Компетентният орган, издал разрешителното, в резултат на проверката може да отнеме издаденото разрешително при условията
и по реда на глава четвърта, раздел ІV от ЗВ.
Чл. 67. (1) Контролът на разрешителни
за водовземане от повърхностен воден обект
включва:
1. техническо състояние на съоръженията
за използване на повърхностните води, без
язовирните стени и съоръженията към тях;
2. отнеманото в пункта на водовземане вод
но количество и разпределението му по цели;
3. минималното водно количество по разрешителното за водовземане под пункта на
водовземане;
4. място на монтиране на средството за
измерване;
5. състояние на средството за измерване;
6. спазване на разрешения режим на използване на водите;
7. контрол по експлоатацията на СОЗ на
водовземните съоръжения за питейно-битово
водоснадяване;
8. заплащане на такси за водовземане;
9. изпълнение на условията в разрешителното;
10. изпълнение на изискванията за собствен
мониторинг;
11. изпълнение на направените предписания
по време на предходни проверки.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва наймалко веднъж годишно.
Чл. 68. (1) Контролът на разрешителни
за ползване на повърхностен воден обект
включва:
1. срок на строителство;
2. начин на отвеждане на водите по време
на строителство;
3. изпълнение на съоръженията в съответствие с проектните параметри, посочени
в разрешителното;
4. спазване на условията, посочени в разрешителното;
5. изпълнение на изискванията за собствен
мониторинг;
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6. изпълнение на направени предписания
по време на предходни проверки;
7. състояние на речните легла след водохващанията и язовирните стени;
8. при изземване на наносни отложения
на контрол подлежат: мястото, площта и
режимът;
9. заплащане на такси за използването.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва по
планиран график, утвърден от компетентния
орган по чл. 62, ал. 1.
(3) Контролът за изпълнение на параметрите и условията по разрешителните за
водовземане по чл. 44 ЗВ и разрешителните
за ползване на воден обект по чл. 46 ЗВ се
извършва най-малко:
1. веднъж годишно за:
а) разрешителните за водовземане от повърхностни води с разрешено количество над
50 000 000 m 3/годишно;
б) изземване на наносни отложения и изграждане на съоръжения;
в) разрешителни за ползване на воден обект
за аквакултури;
2. веднъж на 3 години за разрешителните за водовземане от повърхностни води
с разрешено количество от 10 000 000 до
50 000 000 m 3/годишно;
3. веднъж на 6 години за:
а) разрешителните за водовземане от повърхностни води с разрешено количество под
10 000 000 m 3/годишно;
б) други разрешителни за ползване на воден
обект с изключение на заустването.
(4) Конт ролът на всяко разрешително
се извършва най-малко веднъж за срока на
действие на ПУРБ.
Чл. 69. (1) Контролът по изпълнението на
режимните графици за използване на водите
на язовирите по приложение № 1 към ЗВ
включва:
1. воден обект;
2. титуляр на разрешително;
3. цел на водовземане;
4. разрешени водни обеми по месечен
график;
5. използвани водни обеми по средство за
измерване (по проверка);
6. констатирани нарушения;
7. изпълнение на направените предписания
по време на предходни проверки.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва ежемесечно.
Чл. 70. Титулярите на разрешителни за
водовземане и/или ползване на повърхностни водни обекти са длъжни да разполагат,
включително на мястото на извършване на
дейността, с цялата документация, свързана с
показателите за контрол, и да я предоставят
на контролиращия орган при извършване на
проверка.
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Чл. 71. За извършения контрол се съставят
констативни протоколи, които отразяват:
1. констатираните факти и обстоятелства,
свързани с изпълнението на параметрите и
условията в разрешителното;
2. данните от извършените измервания;
3. данните за заплатените такси за водовземане и/или ползване;
4. установените нарушения;
5. предписанията към титуляря на разрешителното;
6. определяне на сроковете за изпълнение на предписанията и на отговорници за
изпълнението им.
Ч л. 72 . (1) О рга н и т е по ч л. 62 , а л. 1
поддържат база данни в електронен вид за
извършения контрол по чл. 67 и 68, която
съдържа:
1. дата на проверката;
2. номер на разрешителното, за което е
извършена проверката;
3. номер на констативния протокол;
4. резюме на констатираните факти и
обстоятелства;
5. данни от извършените измервания;
6. данни за заплатените такси за водовземане и/или ползване;
7. установените нарушения;
8. направените предписания;
9. номер на акта за установяване на нарушението;
10. номер на наказателното постановление;
11. размер на наложената санкция.
(2) Информацията по ал. 1 се актуализира
ежемесечно.
Чл. 73. Компетентният орган по издаване
на разрешително за използване на повърхностни води и водни обекти изпраща екземпляр от административния акт в басейновата
дирекция за осъществяване на контрол.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТОП А НИСВА НЕ И ИЗПОЛЗВА НЕ Н А
В ОД НО С Т ОП А НС К И Т Е С ИС Т Е М И И
СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 74. (1) За бентовете и праговете в
некоригираните участъци на реките извън
границите на населените места и селищните
образувания се водят електронни регистри.
(2) Регистрите по ал. 1 се водят от басейновите дирекции и съдържат информация за:
1. водния обект, поречието;
2. местоположението – местност, населено
място, община, област;
3. на д морск ата вис оч и на, г еог раф ск и
координати;
4. вида на съоръжението;
5. техническите параметри на съоръжението;
6. техническото състояние на съоръжението;
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7. собственика и лицето, което ползва и/
или стопанисва съоръжението;
8. периодичността на техническия контрол
на съоръжението;
9. наличието на зона за защита на водите.
Чл. 75. Кметовете на общини изготвят и
представят в съответната басейнова дирекция справка, включваща данни за местоположението, собствеността и състоянието на
съоръженията по чл. 74, намиращи се на
територията на тяхната община.
Чл. 76. (1) Собствениците на съоръженията
по чл. 74, ал. 1 подават писмена информация
до басейновата дирекция за вписването им
в електронния регистър.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа данни за:
1. водния обект, поречието;
2. местоположението – местност, населено
място, община, област;
3. на д морск ата вис оч и на, г еог рафск и
координати;
4. вида на съоръжението;
5. предназначението на съоръжението;
6. годината на изграждане;
7. оценката на техническото състояние на
съоръжението;
8. необходимите мерки за достигане на
целите, за които е изградено;
9. наличието на проектна или екзекутивна
документация на съоръжението;
10. техническите параметри на съоръжението;
11. собственика и лицето, което ползва и/
или стопанисва съоръжението;
12. оценката за ползите и вредите от съществуването на съоръжението;
13. за к л ючен ие т о – п репор ък и за по стигане на устойчивост и надеждност или
предложение за ликвидация.
(3) Подготовката на информаци ята по
ал. 1 се възлага за изпълнение на правоспособни магистър-инженери от собственика
на съоръжението.
(4) При неустановен конкретен собственик
на съоръжението подготовката на информацията по ал. 1 се възлага от кмета на общината.
Чл. 77. Собствениците на съоръжения по
чл. 74, ал. 1, които са изгубили първоначалното си предназначение, подават писмена
информаци я до басейновата дирек ци я за
вписването им в регистъра по 74, ал. 2.
Чл. 78. (1) Басейновите дирекции контролират използването и състоянието на съоръженията по чл. 74, ал. 1 чрез периодични
технически огледи. За всеки оглед на съоръжение по чл. 74, ал. 1 се съставя протокол.
(2) Периодичността на техническия контрол се определя от вида и състоянието на
съоръжението, както и от условията, при
които работи, и се отразява в протокола по
ал. 1.
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Чл. 79. (1) Когато съоръжение по чл. 74,
ал. 1 не е технически изправно и/или не изпълнява своето предназначение и нарушава
проводимостта и/или представлява заплаха
за функционалността на други съоръжения
и неговата реконструкция и рехабилитация
е финансово или технически необоснована,
се пристъпва към ликвидацията му.
(2) Към л ик ви да ц и я се п рис т ъп ва по
предложение на собственика или по преценка на басейновата дирекция след оценка
на състоянието на съоръжението, доказваща
обстоятелствата по ал. 1.
(3) Реконструкцията, рехабилитацията и
ликвидирането на съоръжение се извършват
от собственика, а при неустановен конкретен собственик – от областния управител,
при спазване на действащата нормативна
уредба, без дейността по ликвидиране да
доведе до нарушаване на проводимостта на
речното легло. Ликвидацията се извършва
в съответствие с изготвен от правоспособен
магист ър-ин женер проек т, съгласу ван от
съответната басейнова дирекция.
(4) Копие от протокола за извършената
ликвидация се изпраща в съответната басейнова дирекция.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Аварийна зона“ е зоната в акваторията
на язовирното езеро, в която при необходимост от понижаване на водното ниво е
възможно да бъдат преместени садките за
аквакултури. Зоната се определя в заповедта
на изпълнителния директор на ИАРА съгласно
чл. 5 от Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост,
в рибностопанско отношение и правилата
за извършване на стопански, любителски
риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост, по чл. 3, ал. 1 от Закона
за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ,
бр. 100 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2011 г.
и бр. 16 от 2013 г.).
2. „Водохранилище“ е изкуствено създаден
завирен обем на земната повърхност за акумулиране на водни маси и/или регулиране
на естествени я речен от ток посредством
ком п лекс о т водопод п ри щ ва що/водоподприщващи и други необходими съоръжения.
3. „Водноелектрическа централа (ВЕЦ)“ е
хидротехническо съоръжение, в което се инсталират една или няколко групи от турбина
и генератор, с помощта на които енергията
на водата се преобразува в електрическа.
4. „Граница на воден обект“ е прието
в ъ н ш но оче р т а н ие н а п ри н а д леж а щ и т е
земи на водния обект, които се заливат при
определена от закона обезпеченост или са
определени по характерни морфологични
очертания на терена.
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5. „Диги“ са линейни непрекъснати брегови инженерни съоръжения, изградени с цел
предпазване на застрашени от заливане земи.
6. „Изземване на наносни отложения“ е
отнемане на допустим годишен обем от наносни отложения, акумулирани в границите
на река Дунав и от принадлежащите земи
на водохранилищата, в размер, ненарушаващ
доброто екологично състояние на водното
тяло и неоказващ вредно въздействие на
близко разположени инженерни съоръжения
и околната среда, при което не се очакват
необратими деформации във водния обект.
7. „Изземване на наносни отложения във
връзка с предвидени дейности за почистване
на речното легло“ е отнемане на натрупани
наносни острови, без да се извършва дейност
под нивото на активното дъно на реката.
8. „Изкуствен риф“ е съоръжение, състоящо
се от един или няколко компонента, специално изградено от естествени или изкуствени
материали за целенасочено полагане на морското дъно за подобряване на екологичната
среда на живите морски организми.
9. „Корекция на река“ е изменение на
ситуационното и нивелетното разположение
на речното легло в резултат на инженерни
и хидротехнически мероприятия, подчинени
на определени цели.
10. „Наличен обем“ е величината на обема
във водохранилището към даден момент.
11. „Общ обем“ е величината на обема на
водохранилището до кота най-високо работно
водно ниво, т.е. котата на преливника.
12. „Свободен обем за поемане на очакван
приток“ е частта от общия обем, който не
е зает от вода.
13. „Стопанисване“ е дейност, състояща се
в използване на своя или чужда собственост
(имущество), извършване на необходимите
действия с цел извличане на полза, поддържане в добро състояние и предприемане на
действия по управлението є.
14. „Съоръжения, изгубили първоначалното си предназначение“ са съоръжения, които
към момента на включване в регистъра са
компрометирани или са с функции, различни
от проектните.
15. „Съществени изменени я на физичните характеристики“ са изменения, които
отговарят на критериите за предварително
обозначаване на силномодифицирани водни
тела, а именно:
а) корекции с дължина над 70 на сто от
разглеждания еднороден участък;
б) всички язовирни стени;
в) изграждане на преградни съоръжения
без съоръжение, позволяващо миграция на
рибите и други водни организми;
г) дейности по укрепване на брегове, когато укрепваните участъци са над 50 на сто
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от дължината на разглеждания еднороден
участък;
д) завиряване на над 30 на сто от дължината на разглеждания еднороден участък;
е) намаляване на оттока (осушаване чрез
деривации или водовземни съоръжения) в
участък, по-голям от 30 на сто от разглеждания еднороден участък;
ж) драгажни дейности над 2/3 от площта
на разглеждания участък.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В срок до 6 месеца от влизането в
сила на наредбата кметовете на общини изпращат справката по чл. 75 на съответната
басейнова дирекция.
§ 3. В срок до 12 месеца от влизането в
сила на наредбата собствениците на съоръженията по чл. 79, за които не са издавани
разрешителни по смисъла на ЗВ, подават
заявление до съответната басейнова дирекция
за вписването им в регистъра.
§ 4. Наредбата се приема на основание
чл. 135, ал. 1, т. 1а от Закона за водите.
10198

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353
ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на финансите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Ч лен единс твен. Приема Ус т ройс т вен
правилник на Министерството на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Министерството на финансите, приет с
Постановление № 249 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46, 64 и 79
от 2010 г., бр. 2, 34, 48 и 97 от 2011 г., бр. 6,
22, 58 и 90 от 2012 г., бр. 56, 74, 77 и 88 от
2013 г., бр. 58, 63, 72 и 100 от 2014 г., бр. 7, 19,
37, 64 и 100 от 2015 г. и бр. 22 и 74 от 2016 г.).
§ 2. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
финансите и за преобразуване и закриване на
административни структури към министъра
на финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30 от
2000 г., бр. 4, 16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9
и 79 от 2002 г., бр. 42, 49 и 102 от 2003 г.,
бр. 8, 64 и 106 от 2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и
103 от 2005 г., бр. 2, 37, 48, 56, 65, 77, 90 и
93 от 2006 г., бр. 11, 26, 53 и 84 от 2007 г.,
бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г., бр. 81, 85, 90,
100, 101 и 102 от 2009 г., бр. 2, 34, 46, 64 и
88 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 6 и 90 от
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2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 63 и 88 от 2014 г.
и бр. 64 и 100 от 2015 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Второстепенни разпоредители с бюджет
по бюджета на Министерството на финансите
са ръководителите на:
1. Агенция „Митници“;
2. Агенцията за държавна финансова инспекция;
3. Държавната комисия по хазарта;
4. Националната агенция за приходите;
5. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“;
6. Националния компенсационен жилищен
фонд;
7. Агенцията по обществени поръчки.“;
б) в ал. 3 думата „разпоредителите“ се
заменя с „административните структури“.
2. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 3:
а) заглавието на приложението се изменя
така:
„Обща численост на персонала в административните структури, чиито ръководители
са второстепенни разпоредители с бюджет по
бюджета на Министерството на финансите“;
б) създава се т. 15:
„15. Национален компенсационен жилищен
фонд
9“.
§ 3. В Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция, приет
с Постановление № 167 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 65 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г.,
бр. 61 от 2008 г., бр. 30 и 85 от 2009 г., бр. 34
от 2010 г., бр. 2 и 92 от 2011 г., бр. 6, 22, 49,
58 и 90 от 2012 г., бр. 63 от 2014 г. и бр. 64
от 2015 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Директорът на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на
Министерството на финансите.“
2. В приложението към чл. 4, ал. 2:
а) на ред „Обща администрация“ числото
„28“ се заменя с „27“;
б) на ред „дирекция „Финансово-стопански
дейности, управление на човешките ресурси,
информационно обслужване и комуникация“
числото „28“ се заменя с „27“;
в) на ред „Специализирана администрация“
числото „161“ се заменя със „162“;
г) на ред „дирекция „Правно осигуряване
на инспекционната дейност“ числото „21“ се
заменя с „22“.
§ 4. В Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната
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администрация, приет с Постановление № 278
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 90 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 63 и 88 от
2014 г. и бр. 64 от 2015 г.), чл. 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Държавната комисия по хазарта, наричана по-нататък „комисията“, е
юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище София.
(2) Председателят на комисията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета
на Министерството на финансите.“
§ 5. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“, приет с Постановление
№ 346 на Министерск и я съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 5 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34
от 2009 г., бр. 34 и 52 от 2010 г., бр. 2 и 97 от
2011 г., бр. 6, 22 и 58 от 2012 г., бр. 63 и 88
от 2014 г. и бр. 64 и 100 от 2015 г.), чл. 3 се
изменя така:
„Чл. 3. Изпълнителният директор на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет
по бюджета на Министерството на финансите.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Министерството на финансите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията на дейността, функциите и числеността
на персонала на Министерството на финансите
(МФ) и на неговите административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството на финансите е
юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище в София.
(2) Министерството на финансите е администрация, която подпомага министъра на
финансите при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му
и извършва дейности по административното
обслужване на гражданите и юридическите
лица.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ. ФУНКЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ К АБИНЕТ
Раздел І
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на финансите, наричан по-нататък „министъра“, е централен
едноличен орган на изпълнителната власт,
който ръководи, координира и контролира
осъществяването на държавната политика в
областта на публичните финанси.
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(2) Министърът ръководи и представлява
МФ.
Чл. 4. (1) Министърът създава консултативен съвет от изявени специалисти в областта
на финансите за подпомагане вземането на
решения в сферата на определените в чл. 6
правомощия. За участието в работата на консултативния съвет членовете му не получават
възнаграждение.
(2) Поименният състав и организацията на
работа на консултативния съвет по ал. 1 се
определят със заповед на министъра.
Чл. 5. (1) При осъществяване на политическата програма на правителството, при
разработването на проекти на нормативни
актове и при изпълнението на правомощията
министърът се подпомага от трима заместник-министри.
(2) Министърът делегира с писмена заповед правомощия на заместник-министрите и
определя техните функции.
(3) Правомощията на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен
случай заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 6. Министърът:
1. провежда, координира и контролира държавната политика в областта на публичните
финанси за поддържане на макроикономическа
стабилност;
2. формира бюджетната политика на страната в краткосрочен и средносрочен план, съставя
държавния бюджет на Република България и
контролира текущото му изпълнение;
3. формира и провежда държавната данъчна
политика и счетоводната политика;
4. провежда и координира политиката по
поемане и управление на държавния дълг;
5. представлява правителството в Съвета
на Европейския съюз (ЕС) по икономически
и финансови въпроси (ЕКОФИН); следи за
координацията на националните с общоевропейските икономически и финансови политики и изпълнява функциите на национален
координатор по Стратегията „Европа“ 2020;
6. осигурява участието на Република България в подготовката, приемането и изпълнението на годишния бюджет на Европейския
съюз, на многогодишната финансова рамка
и на системата за собствени ресурси на Европейския съюз;
7. провеж да и координира държавната
политика по отношение на международните
финансови организации и чужди кредитни
институции;
8. координира подготовката на страната
за членство в Еврозоната;
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9. провежда, координира и контролира държавната политика в областта на вътрешния
контрол и вътрешния одит в публичния сектор;
10. формира и координира държавната
политика в областта на финансовите услуги
и финансовите пазари;
11. провежда, координира и контролира
държавната политика в областта на държавните помощи с изключение на помощите в
отраслите на земеделието и рибарството;
12. организира и контролира процесите
на получаване и трансфериране на средства
от финансовата помощ, предоставяна на Република България от Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
лица на Европейския съюз, по програмите
за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, както и
по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Българо-швейцарската
програма за сътрудничество;
13. провежда националната политика по
п ри лагането на финансови те инст ру менти по Многогодишната финансова рамка
2014 – 2020 г. на Европейския съюз;
14. представлява държавата в съдебното
производство по Гражданския процесуален
кодекс;
15. осъществява държавната политика в
областта на обществените поръчки;
16. организира, ръководи и контролира
дейността на Държавния фонд за гарантиране
устойчивост на държавната пенсионна система;
17. осъществява правомощията съгласно
Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 март 2012 г.
относно късите продажби и някои аспекти
на суапите за кредитно неизпълнение (OB,
L 86/1 от 24 март 2012 г.) по прилагането му
по отношение на държавните ценни книжа
и суапите за кредитно неизпълнение върху
държавни ценни книжа;
18. осъществява и дру ги правомощи я,
възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 7. (1) Министърът образува на свое
п ряко под чинение поли т и ческ и кабинет,
който го подпомага при формулирането и
разработването на конкретни решения за
провеждане на правителствената политика
и при представянето на тази политика пред
обществото.
(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета,
парламентарния секретар и директора на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.
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Чл. 8. Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето
на решения, осигуряващи провеждането на
правителствената политика в сферата на
правомощията му;
2. осъществява връзките на министъра и
на МФ с другите органи на държавното управление, както и със законодателната власт;
3. отговаря за представянето на решенията
на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТ УРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 9. (1) Министерството е структурирано
в дирекции, инспекторат, звено „Защита на
класифицираната информация“ и финансови
контрольори.
(2) Общата численост на персонала на
министерството е 568 щатни бройки.
(3) Разпределението на общата численост
по ал. 2 е посочено в приложението.
(4) Министърът утвърждава длъжностното разписание по предложение на главния
секретар.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 10. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на МФ.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира дейността на МФ, като:
1. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на МФ;
2. организира, ръководи, координира, контролира, отчита се и носи отговорност пред
министъра за дейността и за изпълнението
на задачите на МФ;
3. осъществява изрично делегирани му с
писмена заповед на министъра правомощия;
4. създава условия за нормална и ефективна
работа на административните звена в МФ;
5. контролира и отговаря за работата с
документите, съхраняването им и опазването
на информацията;
6. организира, координира и контролира
подготовката на становища на министъра по
въпросите за разглеждане на заседания на
Министерския съвет;
7. координира и контролира дейността по
управлението на държавната собственост,
предоставена на МФ;
8. координира и контролира дейностите
по управление на човешките ресурси в МФ;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
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10. организира и ръководи дейностите,
свързани с упражняването на контрола при
отпечатването на ценни книжа по смисъла
на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета
с Постановление № 289 на Министерския
съвет от 1994 г.;
11. организира дейностите по подготовката
на МФ за работа във военно време, при управление при кризи и по защита при бедствия;
12. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерския съвет;
13. осъществява други дейности, възложени му с нормативен акт или със заповед на
министъра.
Раздел IІІ
Инспекторат
Чл. 11. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението
на контролните му функции при провеждането
на държавната политика, като осъществява
административен контрол в МФ и в административните структури, чиито ръководители
са второстепенни разпоредители с бюджет
по бюджета на МФ. Административният контрол в Националната агенция за приходите
и в Агенция „Митници“ се осъществява от
съответните инспекторати в структурата им.
(2) Дейността на инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно
и точно изясняване на проверяваните случаи
и предлагане на мерки за тяхното решаване
с цел:
1. предотвратяване и отст ран яване на
нарушения при функционирането на администрацията;
2. подобряване работата на администрацията;
3. превенция и ограничаване на корупцията.
(3) При осъществяване на дейността си
инспекторатът се ръководи от принципите на
законност, лоялност, отговорност, независимост, обективност, политическа неутралност
и йерархическа подчиненост.
(4) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от министъра годишен план, както и
проверки по предложения и сигнали, а също
и по случаи с широк обществен отзвук. Проверките се извършват въз основа на писмена
заповед на министъра.
(5) Инспекторатът има следните функции:
1. извършва общи, специализирани, тематични, планови, извънпланови и последващи
проверки на структури, дейности и процеси по
осъществяване на административната дейност
в МФ и в административните структури, чиито
ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на МФ;
2. изследва риска от корупция и предлага
мерки за ограничаване на установени уязвими точки;
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3. съби ра и ана лизи ра информаци я и
извършва проверки по своя инициатива за
установяване на нарушения, възможни прояви на корупция и неефективна работа на
администрацията;
4. извършва проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители от
МФ и от административните структури, чиито
ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на МФ;
5. съставя актове за установяване на административни нарушения, когато това е
предвидено в закон, при констатирани нарушения от страна на служителите от МФ и
от административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на МФ;
6. проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работа от служителите
на МФ и на административните структури,
чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МФ;
7. може да прави предложения до министъра
за образуване на дисциплинарни производства
при констатирани нарушения на служебните
задължения, както и на Кодекса за поведение
на служителите в държавната администрация;
8. осъществява контрол и извършва проверки във връзка със Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси;
9. участва в разработването на проекти и
прави предложения за нови или за изменение
на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността на
МФ и на административните структури, чиито
ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на МФ;
10. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление от страна
на служители на МФ и на административните
структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета
на МФ;
11. осъществява и други дейности, свързани
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
(6) Ръководителят на инспектората докладва
на министъра за резултатите от извършените
проверки и прави предложения за отстраняване на констатираните пропуски и нарушения.
(7) Ръководителят на инспектората представя всяка година до 1 март на Главния
инспекторат на Министерския съвет отчет
за извършените проверки през предходната
година.
(8) При осъществяване на своите функции
служителите на инспектората имат право
да изиск ват док у менти, данни, сведени я,
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справки и други носители на информация от
проверяваните лица, които са необходими за
извършване на проверките. Служителите в
МФ и в административните структури, чиито
ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на МФ, са длъжни да
оказват пълно съдействие на инспекторите
при осъществяване на функциите им.
(9) Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на министъра на финансите за дейността на инспектората през
съответната година.
Раздел ІV
Звено „Защита на класифицираната информация“
Чл. 12. (1) Звено „Защита на класифицираната информация“ е на пряко подчинение на
министъра със статут на отдел и подпомага
служителя по сигурността на информацията
при изпълнение на възложените му със Закона
за защита на класифицираната информация
(ЗЗКИ) задачи. Служителят, който ръководи
звеното, е служител по сигурността на информацията.
(2) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на
класифицираната информация, като:
1. отговаря за защитата и контрола на достъп до класифицираната информация, информационната сигурност на автоматизираните
информационни системи и криптографската
сигурност;
2. следи за спазването на изискванията
на ЗЗКИ и на други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната
информация;
3. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни,
физически и технически средства;
4. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в МФ;
5. организира и провежда обучението на
служителите в МФ за работа с класифицирана
информация и прилагането на програмно-техническите и физическите средства за защита;
6. организира и извършва периодични
проверки за движението и отчетността на
мат ериа ли т е и док у мен т и т е, с ъд ържа щ и
класифицирана информация, както и води на
отчет случаите на нерегламентиран достъп и
взетите мерки;
7. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на
издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация „поверително“
и по-високо;
8. организира подготовката и изпращането
на необходимите документи за извършване на
разширено и специално проучване на служители в МФ за получаване на разрешение за
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достъп до информация с ниво на класификация „секретно“ и по-високо;
9. извършва анализ на риска, разработва
и периодично актуализира мероприятия за
намаляване на рисковете за нерегламентиран
достъп до класифицирана информация и за
повишаване на информационната сигурност
в МФ;
10. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
11. ръководи регистратури за класифицирана информация;
12. участва в изграждането и акредитацията
на автоматизирани информационни системи
или мрежи за създаване, обработка и съхраняване на класифицирана информация, като
контролира тяхната сигурност и експлоатация;
13. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация.
(3) При подпомагане на служителя по сигурността на информацията звено „Защита
на класифицираната информация“:
1. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне
и пренасяне на класифицираната информация;
2. участва при провеждането на всички
мероприятия по защитата на класифицираната
информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете
по прилагането му;
3. регистрира и води на отчет движението
на класифицирана информация;
4. осигурява дейността на регистратурите
за класифицирана информация; осигурява
съхраняването и обмена на информация от
НАТО, Европейския съюз и друга чуждестранна класифицирана информация в областта на
международните отношения.
Раздел V
Финансови контрольори
Чл. 13. Финансовите контрольори са пряко подчинени на министъра и осъществяват
предварителен контрол за законосъобразност
на финансовата дейност на министерството. За
тази цел финансовите контрольори извършват
необходимите проверки и изразяват мнение
съгласно Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор, утвърдената от
министъра методология и вътрешните актове
на министъра.
Раздел VI
Обща администрация
Чл. 14. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Финанси и управление на
собствеността“;
2. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“;
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3. дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“;
4. дирекция „Информационни системи“.
Чл. 15. Дирекция „Финанси и управление
на собствеността“:
1. участва в процеса на управление на
бюд жетните средства на МФ и следи за
спазването на финансовата и бюджетната
дисциплина;
2. разработва правила по отношение на
счетоводната и финансовата политика на МФ
и дава насоки на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на МФ относно
изготвянето на финансовите отчети, отчетите за касовото изпълнение на бюджета, на
сметките за средства от Европейския съюз,
на сметките за чужди средства и отчетите в
програмен формат;
3. организира и осъществява единна счетоводна отчетност по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки в съответствие
с изискванията на Закона за счетоводството,
Сметкоплана на бюджетните организации и
приложимите счетоводни стандарти;
4. разработва проект на бюджет и средносрочна бюджетна прогноза на МФ съгласно
Единната бюджетна класификация и в програмен формат;
5. изготвя периодичните и годишния финансов отчет, отчетите за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства
от Европейския съюз, на сметките за чужди
средства, отчетите в програмен формат на МФ
и консолидира отчетите на второстепенните
разпоредители с бюджет по бюджета на МФ;
6. организира и извършва инвентаризации
на активите и пасивите на МФ в установените срокове;
7. отговаря за правилното управление на
недвижимата – публична и частна, държавна
собственост, предоставена на МФ, включително на почивните бази и на ведомствения
жилищен фонд на МФ;
8. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на МФ с машини
и съоръжения, резервни части, инвентар,
организационна техника, консумативни материали и обзавеждане; координира и осигурява поддържането на хигиената, охраната
и пожароизвестителните системи;
9. отговаря за поддръжката на моторните
превозни средства на МФ, както и за транспортното обслужване на служители на МФ;
10. подпомага министъра при разпределяне
и предоставяне на бюджетни организации на
автомобили, отнети или изоставени в полза
на българската държава;
11. разработва и поддържа плановете и
осъществява дейностите по привеждане на
МФ и на административните структури, подпомагащи министъра, в готовност за работа
във военно време, в обстановка при кризи
и бедствия;
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12. изработва, обобщава и предлага за
одобряване поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи
(проектиране, ново строителство, основни
ремонти, извънобектови машини и съоръжения, обзавеждане и оборудване) и отчита
усвоените средства на капиталовите разходи
в системата на МФ;
13. организира и отговаря за дейността,
свързана с инвеститорския контрол;
14. упражнява специализиран контрол при
отпечатването на ценни книжа, издавани от
физически и юридически лица;
15. организира и контролира отпечатването
на ценни книжа, издавани от МФ;
16. осъществява контрол при унищожението на неизползвани ценни книжа, както
и на технологичния отпадък от материали,
получен при отпечатването им.
Чл. 16. Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“:
1. планира, координира и провежда информационната и комуникационната политика на
МФ и осигурява публичност и прозрачност
на дейността на МФ, като организира ефективни комуникации с медиите и гражданите;
2. организира и координира посещенията
и участието в публични събития в страната
и в чужбина на министъра, на членовете на
политическия кабинет и на служителите на
МФ и осигурява отразяването им в публичното пространство;
3. проу чва и ана лизира общественото
мнение преди провеждането на определена
политика на МФ, като възлага социологически проучвания и анализи във връзка с
дейността на МФ;
4. разработва, организира и възлага информационни кампании за предварително
представяне и популяризиране политиката на
МФ и подготвяните от него законопроекти и
проекти на подзаконови нормативни актове;
5. координира и контролира процеса на
изготвянето на печатни и аудио-визуални материали за изграждане на позитивен имидж
и популяризиране политиката на МФ;
6. съгласува отговорите на министъра за
парламентарен контрол;
7. подпомага работата на дирекциите на
МФ за повишаване на обществената информираност по въпросите на усвояване на средствата, предоставени на Република България
от Европейския съюз, и участва в планирането и реализацията на проекти и дейности в
изпълнение на Комуникационната стратегия
на Република България за Европейския съюз
по дейности от компетентността на МФ;
8. координира и контролира актуализирането на информацията на интернет и интранет
страниците на МФ, актуализацията на проектите на нормативни актове, изготвяни в МФ,
на Портала за обществени консултации и на
документи на Портала за отворени данни;
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9. координира и контролира работата по изработване на проекти за интернет и интранет
страниците на МФ, одобрява окончателните
проекти и изпълнението им;
10. подготвя, координира и осъществява
орга н изи ра не т о, п ровеж да не т о и п ро т о колното осигуряване на пресконференции,
симпозиуми, семинари, дискусии и кръгли
маси, официални и работни срещи на МФ
и урежда протоколни и делови срещи на
ръководството на МФ;
11. коорд и н и ра и изг о т вя п рог рамата
на министъра, заместник-министрите и на
главния секретар при пътувания извън страната, подготвя необходимите документи и
организира командировките в чужбина на
служителите на МФ;
12. организира и съгласува програмата
на официалните и работните посещения в
Република България на гости по покана на
министъра, осигурява устен и писмен превод
на срещи, кореспонденция и материали, поддържа протоколната кореспонденция на МФ.
Чл. 17. Дирек ци я „Човешк и ресу рси и
административно обслужване“:
1. разработва и съдейства за осъществяването на стратегии и политики за управление
на човешките ресурси;
2. участва в изготвянето на функционални
анализи, прогнози и планове за оптимизиране
дейността на администрацията съвместно с
останалите административни звена в МФ;
3. участва в изготвянето на проекти и становища по проекти на нормативни и други
актове в областта на човешките ресурси и
административното обслужване;
4. изготвя и поддържа в актуално състояние длъжностното разписание и поименното
разписание на длъжностите в МФ;
5. подпомага министъра по всички въпроси, свързани с възникването, изменянето и
прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения на служителите, в съответствие с действащото законодателство;
6. организира конкурси и конкурентни
подбори за незаети длъжности по служебно
правоотношение и подбори при назначаване
на служители по трудово правоотношение;
7. осъществява методическа помощ при
разработването и изменянето на длъжностните характеристики и при оценяването на
изпълнението на длъжността на служителите
в МФ и организира дейностите по повишаване
в ранг и длъжност;
8. поддържа и актуализира съществуващите
бази данни и регистри, свързани с човешките
ресурси, включително регистъра на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси,
образува, води и съхранява служебните и
трудовите досиета на служителите в МФ;
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9. организира и администрира дейностите по спазването на работното време, разрешаването и ползването на отпуските на
служителите в МФ;
10. организира и координира дейностите
по осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на служителите в МФ;
11. подпомага минист ъра по въпроси,
свързани с дисциплинарната отговорност на
служителите в МФ;
12. планира и организира обучението за
професионално и служебно развитие на служителите в МФ;
13. организира дейността по дългосрочното командироване на служители на МФ в
Постоянното представителство на Република
България в Европейския съюз;
14. консултира сл у ж ителите в МФ по
въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси;
15. организира цялостната дейност на МФ
по административното обслужване;
16. организира събирането и обобщаването
на информация по заявленията за достъп до
обществена информация и изготвя съответните проекти на решения, извършва справки
и изготвя отчети по Закона за достъп до
обществена информация;
17. осъществява чрез автоматизирана информационна система деловодната дейност
на МФ;
18. организира текущото използване и
съхранение на документите, създадени от
дейността на МФ, и предаването на архивния фонд в Централния държавен архив със
седалище София;
19. организира и координира съгласуването
и подготовката на материалите за заседанията
на Министерския съвет;
20. организира и оформя предложенията
на МФ за включване в законодателната и
в оперативната програма на Министерския
съвет;
21. извършва вписвания в Интегрираната
информационна система на държавната администрация.
Чл. 18. Дирекция „Информационни системи“:
1. осъществява стратегическото планиране
на дейностите по предоставяне на услуги в
областта на информационните технологии
в МФ и при необходимост координира тези
дейности в административните структури,
чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МФ;
2. планира развитието на инфраструктурата на информационните технологии в МФ;
3. администрира и поддържа инфраструктурата на информационните технологии в МФ;
4. осигурява единна точка за обслужване
по въпроси, свързани с информационните
технологии в МФ, и при необходимост – в
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административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с
бюджет по бюджета на МФ;
5. организира планирането, изграждането,
поддържането и развитието на приложния
софтуер в МФ и при необходимост координира
процесите по тези дейности в административните структури, чиито ръководители са
второстепенни разпоредители с бюджет по
бюджета на МФ;
6. осигурява взаимодействието на информационните системи на МФ с аналогичните
системи, функциониращи в други държавни
и общински органи и институции;
7. организира разработването и прилагането на политики, стандарти, правила и процедури по отношение на услугите в областта
на информационните технологии в МФ;
8. отговаря за сигурността на информационните системи в МФ;
9. осъществява общо управление и контрол върху наличностите, придобиването и
ползването на хардуерни, софтуерни продукти
и услуги в областта на информационните
технологии в МФ;
10. координира дейностите в МФ и в
административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с
бюджет по бюджета на МФ, по реализиране
на електронното управление;
11. организира дейностите по привеждане
на услугите в областта на информационните технологии на МФ в съответствие със
световните стандарти и с изискванията на
Европейския съюз;
12. участва в подготовката на документация и провеждане на обществени поръчки
в областта на информационните технологии
за МФ;
13. осъществява контрол върху сключването и изпълнението на договори в областта
на информационните технологии;
14. организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в МФ и при
необходимост в административните структури, чиито ръководители са второстепенни
разпоредители с бюджет по бюджета на МФ.
Раздел VII
Специализирана администрация
Чл. 19. Специализираната администрация
е организирана във:
1. дирекция „Бюджет“;
2. дирекция „Икономическа и финансова
политика“;
3. дирекция „Данъчна политика“;
4. дирекция „Държавни разходи“;
5. дирекция „Държавно съкровище“;
6. дирекция „Финанси на общините“;
7. дирекция „Държавен дълг“;
8. дирекция „Международни финансови
институции и сътрудничество“;
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9. дирекция „Методология на контрола и
вътрешен одит“;
10. дирекция „Регулация на финансовите
пазари“;
11. дирекция „Държавни помощи и реален
сектор“;
12. дирекция „Национален фонд“;
13. дирекция „Централизиранo възлагане
и обществени поръчки“;
14. дирекция „Правна“;
15. дирекция „Съдебна защита“.
Чл. 20. Дирекция „Бюджет“:
1. подпомага министъра в процеса на формиране на националната бюджетна политика;
2. изготвя бюджетната процедура за съответната година;
3. координира дейностите по съставянето
на държавния бюджет за съответната година
и на постановлението за неговото изпълнение;
4. координира дейностите по съставянето
и актуализирането на средносрочната бюджетна прогноза;
5. поддържа и актуализира база данни за
основните фискални показатели на касова и
на начислена основа;
6. разработва указания и насоки, необходими за планирането и съставянето на бюджетните прогнози и проектите на бюджети
на първостепенните разпоредители с бюджет;
7. разработва методология, указания и
насоки, необходими за изпълнението и отчитането на програмните и ориентирани към
резултатите бюджети на първостепенните
разпоредители с бюджет;
8. оказва методологическа подкрепа на
разпоредителите с бюджет и съдейства за
прилагане на бюджетната методология и
предоставените им указания и насоки;
9. извършва оценки на фискални ефекти
и рискове от различни политики и програми
в публичния сектор;
10. координира разработването на бюджетното законодателство и усъвършенстването на
бюджетния процес в съответствие с добрите
практики;
11. участва в обсъждането на бюджетната политика и практики с международни
финансови институции и с институциите на
Европейския съюз;
12. развива и ръководи обучението по публични финанси с участието на дирекциите от
специализираната администрация, участващи
пряко в управлението на бюджетния процес;
13. организира и предлага курсове и семинари по публични финанси на базата на
анализ на нуждите от обучение в публичния
сектор;
14. изготвя становища по законопроекти и
проекти на подзаконови нормативни актове и
участва в работни групи в рамките на своята
компетентност.
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Чл. 21. Дирекция „Икономическа и финансова политика“:
1. анализира текущото макроикономическо
развитие на страната и разработва официалната пролетна и есенна макроикономическа
прогноза за целите на бюджетното планиране,
както и работни варианти на макроикономическата прогноза за оперативни цели;
2. отговаря за прилагането на фискалните
правила, определени с Пакта за стабилност
и растеж и Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и
паричен съюз, в т.ч. разработва, актуализира
и отчита изпълнението на Конвергентната
програма на Република България;
3. координира и контролира прилагането
на процедурата по макроикономически дисбаланси и подпомага работата на министъра
в качеството му на национален координатор
по стратегия „Европа 2020“, в т.ч. разработва, актуализира и следи за изпълнението на
Националната програма за реформи;
4. подготвя у частието на държавата в
процедурата по приемането и изпълнението
на годишния бюджет на Европейския съюз
и в преговорите по Многогодишната финансова рамка;
5. отговаря за изпълнението на ангажиментите на държавата в областта на системата на собствените ресурси на Европейския
съюз, в т. ч. изготвя прогнозата за годишната
вноска на Република България в бюджета на
Европейския съюз;
6. координира процеса по оценка, актуализация и наблюдение на изпълнението на
Националната програма за развитие: България 2020, като осигурява съгласуваност
между нея и други национални стратегически
документи;
7. анализира и оценява ефекти от промени
в икономическата политика и във външната
среда върху ключови макроикономически
показатели за българската икономика;
8. извършва оценка на въздействието от
Eвропейските структурни и инвестиционни
фондове и от прилагането на политиките,
за ложени в национа лни те ст ратег и ческ и
документи на Република България, върху
икономиката на страната чрез използване
на иконометрични модели;
9. изгражда и усъвършенства модели за
прогнозиране и анализ на икономическото
развитие на страната и разработва алтернативни мак роикономическ и сценарии и
политики; извършва теоретични разработки
на икономическа тематика;
10. отговаря за изготвяне и съгласуване на
позициите по дневния ред за заседанията на
Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и на други работни
формати към него, както и за изготвяне на
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принос за Европейския съвет по теми от
икономически и финансов характер;
11. подпомага работата на минист ъра
във връзка с подготовката на страната за
членство в еврозоната и в качеството му на
председател на Координационния съвет за
подготовка на Република България за членство в еврозоната;
12. изпълнява функциите на координиращо звено за прилагане на механизма за
възстановяване на разходите при участието
на служители от българската администрация
в заседанията на работните органи на Съвета на Европейския съюз и за отчитането на
тези разходи пред Генералния секретариат
на Съвета на Европейския съюз;
13. подпомага работата на министъра в
качеството му на национален координатор
по изпълнението на Плана за инвестиции
за Европа;
14. аналитично обезпечава процеса по
изготвянето и актуализирането на кредитния
рейтинг на страната;
15. поддържа и актуализира бази данни за
Република България и държавите – членки
на Европейския съюз, по основни макроикономически и структурни индикатори и
политики;
16. изготвя становища и участва в изработването на проекти на нормативни актове,
с които се въвежда правото на Европейската
общност, в рамките на своята компетентност;
17. представлява МФ в работни групи, комитети и други работни формати към Съвета
на Европейския съюз и Европейската комисия
в областите от своята компетентност;
18. координира подготовката и участва в
заседанията на Съвета по европейските въпроси в областите от своята компетентност;
19. координира позициите по въпросите
от компетентност на МФ, свързани с преговорите по разширяването на Европейския
съюз, както и с предоставянето от страна
на Европейския съюз на макрофинансова
помощ към трети страни.
Чл. 22. Дирекция „Данъчна политика“:
1. подпомага министъра при провеждането
на държавната данъчна политика;
2. изработва проекти на данъчни нормативни актове, проекти на нормативни актове
в областта на счетоводството на предприятията от реалния сектор, на ограничаване
на плащани ята в брой и отношени ята с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим;
3. координира изработването и участва
в съгласуването на проекти на нормативни
актове и други актове, свързани с дейността
на приходните агенции;
4. изготвя оценки на въздействието по
проекти на нормативни актове по т. 2 и по
действащото данъчно и счетоводно законодателство;

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

5. координира изработването и участва в
съгласуването на проекти на споразумения
за автоматичен обмен на информация, на
спогодби за избягване на двойното данъчно
облагане, както и на други международни
договори в областта на административното
сътрудничество и обмен на информация за
данъчни цели, участва в съгласуването на
проекти на международни договори по данъчни въпроси;
6. координира и участва в съгласуването
на проекти на тарифи за държавни такси;
7. координира и участва в изработването
на образци на декларации, заповеди, справки и други документи съгласно данъчното
законодателство;
8. изготвя указания, становища и отговори по писмени запитвания по прилагането
на данъчното и счетоводното законодателство, ограничаване на плащанията в брой и
отношенията с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, и изготвя становища по проекти на
указания по прилагането на данъчното законодателство, изготвени от Националната
агенция за приходите и Агенция „Митници“;
9. участва в разработването на приходната
част на средносрочната бюджетна прогноза и
в прилагането на системата на собствените
ресурси на Европейския съюз при определяне
вноската на Република България в бюджета
на Европейския съюз;
10. участва в изготвянето на отчета за
изпълнението на държавния бюджет в приходната част, както и в разработването на
ст ратег и ческ и док у мен т и по въп роси о т
компетентност на дирекцията;
11. изготвя текущи анализи, прогнози и
отчети на данъчните приходи в бюджета;
12. изготвя отчети и прогнози за данъчните разходи;
13. ана лизи ра, разрабо т ва и п ред ла га
данъчни мерки и инструменти за борба с
данъчните измами и отклонението от данъчно облагане и за повишаване на приходите
в бюджета;
14. изготвя проекти на рамкови позиции
на Република България по проекти на европейски нормативни актове в областта на
данъците, счетоводството, административното сътрудничество и обмена на информация
за данъчни цели;
15. изготвя становища и проекти на позиции по работните документи за заседанията
на работните групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на Европейския
съюз в областта на данъците, счетоводството,
административното сътрудничество и обмена
на информация за данъчни цели;
16. участва в изготвянето на становища и
проекти на позиции за заседанията на Съвета
на ЕС по икономически и финансови въпроси
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(ЕКОФИН) в областта на данъците, счетоводството, административното сътрудничество
и обмена на информация за данъчни цели;
17. участва в заседанията на работните
групи и комитети към Европейската комисия
и Съвета на Европейския съюз в областта на
данъците, счетоводството, административното сътрудничество и обмена на информация
за данъчни цели;
18. изготвя материали и участва в заседанията на Съвета по европейските въпроси в
областта на данъците, счетоводството, административното сътрудничество и обмена на
информация за данъчни цели и координира
дейност та на работна група 10 „Данъчна
политика“ и работна група 27 „Счетоводство
и независим финансов одит“;
19. участва в процеса на въвеждане на
европейското законодателство в националното законодателство в областта на данъците, счетоводството, административното
сътрудничество и обмена на информация за
данъчни цели;
20. извършва нотификация на национални
нормативни актове, въвеждащи изискванията
на Европейския съюз в електронната система
на Европейската комисия за нотификация на
национални изпълнителни мерки относно
данъците, счетоводството и административното сътрудничество в областта на данъчното
облагане;
21. проследява съответствието на национа лното данъчно законодателство с решенията на Съда на Европейския съюз и
изготвя предложения за промени в случай
на несъответствие;
22. изготвя проекти на позиции и предоставя информация и документи във връзка
с информационната и досъдебната фаза по
открити от Европейската комисия процедури
по неизпълнение на правото на Европейския
съюз, както и предложения за промени в
данъчното и счетоводното законодателство
за отстраняване на несъответствия;
23. участва в процеса на изготвяне на
позиции на Република България по заведени
пред Съда на Европейския съюз дела и по
преюдициални запитвания до съда в областта
на данъците, счетоводството, административното сътрудничество и обмена на информация
за данъчни цели;
24. организира и провежда веднъж годишно конкурс за издаване на разрешения
за извършване на дейност като оператор на
ваучери за храна;
25. изготвя заповеди за предоставяне/отказ
за предоставяне на индивидуални квоти за
ваучери за храна на оператори по подадени
заявления;
26. поддържа списък на лицата, получили
разрешение за извършване на дейност като
оператор на ваучери за храна, на лицата,
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на които е издадена заповед за отнемане
на разрешение за извършване на дейност
като оператор на ваучери за храна, на броя
на предоставените индивидуални квоти на
операторите и на броя на оставащите индивидуални квоти до изчерпване на общата
годишна квота;
27. координира и участва в съгласуването
на проекти на разрешение или на отказ за
отсрочване, разсрочване на публични задължения, както и на проекти на предварително съгласие за намаляване, отсрочване и/
или разсрочване на публични задължения,
предвидени в оздравителен план или в извънсъдебно споразумение в производството
по несъстоятелност;
28. участва в актуализирането на базата
данни на Европейската комисия „Данъците
в Европа“ в частта за Република България;
29. подпомага министъра при упражняването на правомощията му по Закона за
безмитната търговия.
Чл. 23. Дирекция „Държавни разходи“:
1. съпоставя бюджетните предложения на
първостепенните разпоредители с бюджет и
на другите бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма,
с фискалната рамка, ресурсната наличност
и правителствените приоритети;
2. разработва указания за изпълнението на
държавния бюджет за съответната година и
оказва методологическа подкрепа на разпоредителите с бюджет в процеса на изпълнение
на държавния бюджет;
3. координира предложенията и алтернативите, засягащи разходната политика,
като оценява ефекта от евентуалното им
финансиране;
4. участва в изготвянето и съставянето
на средносрочната бюджетна прогноза и на
проекта на държавния бюджет на Република
България;
5. разработва разчети за приходите, разходи т е, бюд жет ни т е вза имоо т ношени я и
другите показатели по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюд жет и
прави предложения за размера на приходите, разходите и за други показатели по
бюджета на Народното събрание, съдебната
власт, държавното обществено осигуряване,
Националната здравноосиг у рителна каса,
сметката за средства от Европейския съюз,
администрирана от Разплащателната агенция
към Държавен фонд „Земеделие“, другите
сметки за средства от Европейския съюз и
средствата по други международни програми
и договори, за които се прилага режимът на
сметките за средства от Европейския съюз,
на Българското национално радио, Българската национална телевизия, Българската
телеграфна агенция и за другите бюджетни
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организации, включени в консолидираната
фискална програма;
6. участва в съставянето на годишните и
тригодишните бюджетни прогнози за проектите, финансирани с държавни инвестиционни
заеми, в т.ч. с краен бенефициент – търговско дружество, и анализира текущото им
изпълнение;
7. участва в разработването на законопроекти и проекти на нормативни административни актове в областта на публичните
финанси;
8. изг о т вя к рат кос роч н и п рог нози за
очакваното изпълнение на бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет,
самостоятелните бюджети, сметката за средства от Европейския съюз, администрирана
от Разплащателната агенция към Държавен
фонд „Земеделие“, другите сметки за средства
от Европейския съюз и средствата по други
международни програми и договори, за които
се прилага режимът на сметките за средства
от Европейския съюз и на другите бюджетни
организации, включени в консолидираната
фискална програма;
9. изготвя анализи за изпълнението на
бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, самостоятелните бюджети,
сметката за средства от Европейския съюз,
администрирана от Разплащателната агенция
към Държавен фонд „Земеделие“, другите
сметки за средства от Европейския съюз и
средствата по други международни програми
и договори, за които се прилага режимът на
сметките за средства от Европейския съюз и
на други бюджетни организации, включени
в консолидираната фискална програма;
10. анализира и дава становища по предложенията на първостепенните разпоредители с бюджет за извършване на промени по
съответните бюджети;
11. определя месечните лимити на плащанията на първостепенните разпоредители с
бюджет, сметката за средства от Европейския
съюз, администрирана от Разплащателната
агенция към Държавен фонд „Земеделие“,
и на другите бюджетни организации, включени в системата за електронни бюджетни
разплащания;
12. подпомага министъра при упражняване
на правомощията му във връзка с разпределянето на субсидията за политическите
партии съгласно разпоредбите на Закона за
политическите партии;
13. подпомага министъра при изпълнението
на дейности във връзка с финансирането на
юридическите лица с нестопанска цел;
14. участва в изготвянето на отчета на
държавния бюджет за съответната година;
15. участва в разпределянето на средствата
за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и поддържа
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база данни за усвояването на финансовите
средст ва от резерва за п редо т вратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия;
16. проектира, разработва, внедрява и
експлоатира автоматизирана система за управление като модул от общонационалната
ком у н и к а ц ион на сис т ема за у п ра в лен ие
при извънредно, военно и/или положение
на война.
Чл. 24. Дирекция „Държавно съкровище“:
1. подпомага минист ъра в процеса на
наблюдение на т ек у що т о изп ъ лнение на
консолидираната фискална програма;
2. организира, наблюдава и анализира
касовото изпълнение на държавния бюджет
и залага лимити за плащания по сметките в
системата на единна сметка и в системата за
електронни бюджетни разплащания (СЕБРА),
включително за субсидии/трансфери на общините;
3. извършва плащанията на вноската на
Република България в бюджета на Европейския съюз, както и други плащания на
централния бюджет, които се администрират
от министъра на финансите съгласно чл. 12,
а л. 1 от Закона за п убличните финанси,
включително плащания на Държавния фонд
за гарантиране устойчивост на държавната
пенсионна система;
4. участва в управлението на ликвидността на държавните финанси и осъществява
оперативното изпълнение и управление на
паричните ресурси, консолидирани в системата на единната сметка;
5. изготвя прогноза и план-график за постъпленията и плащанията по/от централния бюджет, консолидирани в системата на
единната сметка, за съответния месец на
дневна база;
6. координира и изготвя краткосрочни
прогнози и анализи за текущото изпълнение
на консолидираната фискална програма;
7. координира и изготвя информация за
касовото изпълнение на държавния бюджет
и основните показатели на консолидираната
фискална програма за текущата година на
тримесечна база;
8. координира изготвянето на доклад за
касовото изпълнение на консолидираната
фискална програма за полугодието на текущата година;
9. координира дейностите по изготвянето на годишния отчет за изпълнението на
държавния бюджет за съответната година;
10. участва в обсъждането на бюджетните
показатели с международни финансови институции и с институции на Европейския съюз;
11. отчита средствата и операциите на
централния бюджет, включително тези на
Държавния фонд за гарантиране устойчивост
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на държавната пенсионна система, и изготвя
съответните периодични и годишни отчети
на централния бюджет и на фонда;
12. изготвя периодичните и годишните
отчети за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма въз основа на
отчетите на първостепенните разпоредители
с бюджет и на централния бюджет;
13. обобщава отчетните данни за активите,
пасивите, приходите, разходите и операциите
на бюджетните организации съгласно Закона
за публичните финанси;
14. изготвя статистически данни по финансовите показатели за държавните финанси
на Република България;
15. разработва единната бюджетна класификация, сметкоплана, счетоводните стандарти и указанията за отчетността на касова и
начислена основа за бюджетните организации;
16. разработва методологията, принципите,
процедурите и правилата на функциониране
на системата на единната сметка, на системата за електронни бюджетни разплащания
(СЕБРА) и на банковото обслужване на бюджетните организации;
17. разработва формата, структ у рата и
съдържанието на годишните и междинните
финансови отчети и отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, сметките за средства
от Европейския съюз и сметките за чужди
средства на бюджетните организации;
18. дава становища и изготвя предложения за промени на нормативни разпоредби,
засягащи платежни и отчетни процедури,
управлението на касовите потоци и режима
на банковите сметки на бюджетните организации, за тяхното оптимизиране и обвързване с принципите на системата на единната
сметка и банковото обслужване;
19. разработва указания и становища относно прилагането на централизирано разплащане на осигурителните вноски, данъци
и други публични вземания за бюджетните
организации;
20. изготвя проекти на документи и друга
информация от общ характер, свързана с осъществяване правомощията на председателя
на управителния съвет на Държавния фонд
за гарантиране устойчивост на държавната
пенсионна система и участва в изготвянето
на ежегоден доклад и отчет за дейността на
фонда.
Чл. 25. Дирекция „Финанси на общините“:
1. разработва средносрочната бюджетна
прогноза и проекта на закон за държавния
бюджет на Република България в частта за
общините и участва в съгласуването и провеждането на консултации с Националното
сдружение на общините в Република България
относно общия размер на взаимоотношенията на общинските бюджети с централния
бюджет и други предложения по проекта на
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държавния бюджет за съответната година в
частта му за общините, включително по механизмите за разпределение на субсидиите/
трансферите по общини;
2. участва в разработването на стандартите
за финансиране на делегираните от държавата дейности;
3. разработва механизми за определяне
на субсидиите за общините от централния
бюджет;
4. изготвя насоки до общините по съставянето на общинските бюджети на сметките
за средства от Европейския съюз, съгласува
указанията по изпълнението и приключването им и оказва методологическа подкрепа
на общините;
5. събира, обобщава и поддържа информация за средносрочните бюджетни прогнози,
бюджетите на общините, отчетите за касово
изпълнение, счетоводните отчети, както и
справки и разшифровки към тях;
6. наблюдава и анализира изпълнението
на основните показатели на общинск ите
бюджети и сметките им за средства от Европейския съюз;
7. събира, обработва и анализира информация по капиталовите разходи на общините;
8. изготвя първоначален и поддържа актуализиран уточнен годишен план на взаимоотношенията между централния бюджет
и бюджетите на общините и изготвя лимити
за субсидии и трансфери на общините съобразно нормативните разпоредби;
9. подготвя предложения за промени на
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет;
10. участва в изработването на законопроекти и проекти на други нормативни актове
в областта на финансирането на общините;
11. изг о т вя о т г овори и с та нови ща по
въпроси, касаещи финансите на общините,
включително взаимоотношенията на държавния бюджет с общинските бюджети;
12. поддържа Централния регист ър на
общинския дълг, наблюдава, анализира и
осигурява информация от него в съответствие
с изискванията на Закона за общинския дълг
и Закона за публичните финанси;
13. изготвя к раткосрочни прогнози за
очакваното изпълнение на бюджетите и на
сметките за средства от Европейския съюз
на общините по месеци;
14. наблюдава, ана лизи ра и под държа
информацията, която се предоставя от общините в изпълнение на чл. 5а от Закона за
местните данъци и такси;
15. участва в подготовката на материали и
становища, свързани с работата на Съвета по
децентрализация на държавното управление;
16. осъществява наблюдение на общини в
процедура по финансово оздравяване.

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

Чл. 26. Дирекция „Държавен дълг“:
1. обезпечава процеса по разработване
и изпълнение на политиката по поемане и
управление на държавния дълг;
2. предлага мерки за управлението на
държавния дълг и прилага емисионната политика на правителството;
3. участва в процеса по разработване на
средносрочната фискална рамка, средносрочната бюджетна прогноза и на законопроекта
за държавния бюджет за съответната година
в контекста на планиране и изпълнение на
показателите, касаещи дълговото финансиране и разходите по обслужването на държавния дълг;
4. подготвя, осъществява, контролира и
координира процеса, свързан с разглеждането
и одобряването от Министерския съвет на
проекти, кандидатстващи за финансиране с
държавни заеми, и на проекти, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция;
5. подпомага министъра при осъществяването на правомощията му по прилагането
на Регламент (ЕС) № 236/2012 по отношение на държавните ценни книжа и суапите
за кредитно неизпълнение върху държавни
ценни книжа;
6. следи за размера, динамиката и обслужването на всички финансови задължения,
поети от името и за сметка на държавата,
съставляващи държавния и държавногарантирания дълг;
7. под д ърж а офи ц иа л н и я рег ис т ър на
държавния и държавногарантирания дълг;
8. координира и осъществява избора на
първични дилъри на държавни ценни книжа в
качеството им на квалифицирани участници
на първичния и вторичния пазар на държавни
ценни книжа;
9. координира и осъществява взаимоотношенията с Българската народна банка и с
други институции на национално и международно ниво в контекста на изпълняваните
от тях агентски функции по държавния дълг;
10. наблюдава и контролира дейността на
участниците на пазара на държавни ценни
книжа, като следи за правилното и ефективното фу нк циониране на първични я и
вторичния пазар на държавни ценни книжа;
11. осъществява наблюдение и анализ на
развитието на местния и на международните
финансови пазари;
12. изготвя годишен отчет за състоянието
на държавния дълг и разработва стратегия
за управление на държавния дълг за периода на съответната средносрочна бюджетна
прогноза;
13. изготвя и публикува официалната информация за консолидирания държавен дълг
и за състоянието и динамиката на държавния
и държавногарантирания дълг;
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14. участва в разработването на концепции
и в изготвянето на проекти на нормативни
актове в областта на държавния и държавногарантирания дълг;
15. обезпечава договорните взаимоотношения с рейтингови агенции във връзка с присъжданите кредитни рейтинги на страната.
Чл. 27. Дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“:
1. подпомага министъра при осъществяване на сътрудничеството с Международния
валутен фонд, с организациите от групата
на Световната банка и с други европейски
и меж д у народ н и фи на нсови и к ред и т н и
институции и организации в рамките на установените формати на взаимоотношенията
на страната с тях;
2. провежда консултации, подпомага координацията на външното финансиране на
Република България и участва в преговори
за сключване на договори за получаване,
предоставяне и гарантиране от държавата
на к редити от меж д у народни финансови
организации и кредитни институции;
3. организира и координира уреждането
на дяловите участия на Република България
в международните финансови организации;
4. анализира и планира бюджетните приходи, разходи и финансирания по съучастия в
международни финансови организации, както
и по други разходи и вноски, свързани с тези
участия на Република България;
5. координира и а дминист ри ра ст ру ктурните заеми от международни финансови
организации, свързани с националното съфинансиране на проекти, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове;
6. координира и оказва съдействие при
съгласуване на параметрите по техническата,
аналитичната и консултантската помощ по
линия на Международната банка за възстановяване и развитие, Международния валутен
фонд и европейските финансови институции
и при представяне на резултатите от нея;
7. осъществява договарянето и цялостната
междуведомствена координация при изпълнението на ангажиментите по структурното
финансиране от Международната банка за
възстановяване и развитие;
8. осъществява координация и мониторинг
по изпълнението на заемния портфейл на
Международната банка за възстановяване
и развитие в Република България и оказва
методологична помощ на ведомствата изпълнители;
9. подпомага управителя/заместник-управителя за Република България в международните финансови организации при изпълнението на функциите им съгласно учредителните
договори и във връзка с участието на страната
в работата на тези организации;
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10. оказва институционална подкрепа по
осъществяване на проекти в страната, съфинансирани от международни финансови
организации и чужди кредитни институции,
в частта на финансовите условия;
11. осъществява дейностите по междуправителствените кредитни спогодби, по които
българската страна е кредитор, в частта на
реализиране на потвърдените вземания;
12. ана лизи ра и п лани ра бюд жет ни т е
приходи, разходи и финансирания по споразумения за реализиране на вземания;
13. води регистъра по чл. 13, ал. 2 от Валутния закон;
14. осъществява участието на Република
България като държава – членка на Европейския съюз, в прилагането на международната
схема за сертифициране на търговията с необработени диаманти, установена в рамките
на Кимбърлийския процес;
15. отговаря за планиране на средствата
за вноската на Република България в Европейския фонд за развитие, осъществява
координация с Европейската комисия във
връзка с финансовото участие на Република
България в Европейския фонд за развитие и
съгласува предложения за предоставяне на
официална помощ за развитие по линия на
двустранното сътрудничество.
Чл. 28. (1) Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ подпомага министъра
при координацията и хармонизацията на вътрешния одит и контрол в организациите от
публичния сектор, както и при изграждането
и функционирането на адекватни и ефективни
системи за финансово управление и контрол
в МФ и е на негово пряко подчинение.
(2) Като звено по смисъла на чл. 16, ал. 2
от Закона за финансово управление и контрол
в публичния сектор дирекцията:
1. разработва и актуализира единна методология по вътрешен одит и контрол в
п у бл и ч н и я сек т ор и под пома га ней но т о
прилагане;
2. координира и подпомага професионалното обучение в областта на финансовото
управление и контрол и вътрешния одит;
3. осъществява системно наблюдение в
министерствата и общините по прилагането
на законодателството и методологията по
финансово управление и контрол и вътрешен
одит и на базата на резултатите актуализира
методологията;
4. изготвя годишни доклади за състоянието на финансовото управление и контрол
и за вътрешния одит в публичния сектор,
които обобщава в проект на консолидиран
годишен доклад за вътрешен контрол в публичния сектор;
5. извършва наблюдение и контрол при
извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност при
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условията и по реда, определени от министъра
съгласно чл. 29, ал. 4 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор;
6. организира и провежда изпита за придобиване на сертификат за „Вътрешен одитор
в публичния сектор“;
7. поддържа и актуализира база данни в
областта на вътрешния одит в публичния
сектор;
8. извършва проверк и на пост ъпилите
искания и документи относно назначаването и освобождаването на ръководителя
на вътрешния одит и вътрешните одитори
в организациите по чл. 12, ал. 2, т. 1, 3, 4
и 5, ал. 3 и 4 във връзка с изискванията на
чл. 21, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор;
9. чрез определени от минист ъра служители съставя актове за установяване на
административни нарушения на Закона за
финансово управление и контрол в публичния сектор и на Закона за вътрешния одит
в публичния сектор.
(3) Дирекцията осъществява дейността по
вътрешен одит в МФ, като:
1. планира, извършва и докладва своята
дейност в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, международните
Стандарти за професионална практика по
вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута си и утвърдената от
минист ъра на финансите методологи я за
вътрешен одит в публичния сектор;
2. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на финансовото
управление и контрол на всички одитирани
структури, програми, дейности и процеси, в
т.ч. за спазването на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и
прозрачност;
3. консултира ръководството на МФ по
негово искане, като дава съвети, мнение,
провежда обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и
контролът, без да поема управленска отговорност за това;
4. представя годишен доклад на министъра за дейността по вътрешен одит в МФ
и в административните структу ри, чиито
ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МФ, където
има изградени звена за вътрешен одит, в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор;
5. дава становище относно съответствието
на информацията в доклада и въпросника
за състоянието на системите за финансово
управление и контрол в МФ за съответната
година с резултатите от одитните доклади
и констатациите от извършените одитни
ангажименти.
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Чл. 29. Дирекция „Регулация на финансовите пазари“:
1. подпомага министъра при формирането,
осъществяването и координирането на националната политика в областта на финансовите
услуги и финансовите пазари;
2. изготвя и съгласува проекти на нормативни актове в областта на финансовите
услуги и финансовите пазари;
3. осъществява сътрудничество и извършва
консултации с националните органи, които
имат компетентност в областта на финансовите услуги и финансовите пазари;
4. изготвя, съгласува и предлага за одобряване от Съвета по европейските въпроси
към Министерския съвет проекти на рамкови
позиции по въпросите, които се разглеждат
от Съвета на ЕС и неговите подготвителни
органи, както и в процеса на вземане на
решения по чл. 290 и 291 от Договора за
функционирането на Европейския съюз;
5. изготвя и обобщава становища и позиции в областта на финансовите услуги и
финансовите пазари, като ги съгласува с
компетентните национални органи във връзка
с участието на българските представители
в работни формати на Европейския съюз,
в т.ч. в Съвета на ЕС по икономически и
финансови въпроси (ЕКОФИН), Икономическия и финансов комитет и в Комитета по
финансовите услуги;
6. участва в преговорния процес в рамките
на работни формати към институциите на
Европейския съюз във връзка със създаването
и прилагането на правото на Европейския
съюз в областта на финансовите услуги и
финансовите пазари, в т.ч. Работна група
„Финансови услуги“ към Съвета на Европейския съюз, Комитета по финансови услуги и
работни групи към Европейската комисия;
7. координира дейността на Работна група
№ 26 „Финансови услуги“ към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;
8. изпълнява функциите на секретариат на Консултативния съвет по финансова
стабилност, като координира дейността му
и съдейства за изпълнение на текущите му
задачи;
9. изготвя, съгласува и предлага за одобряване от Съвета по европейските въпроси към
Министерския съвет проекти на официални
становища по запитвания на Европейската
комисия относно правилното транспониране и прилагане на правото на Европейския
съюз в областта на финансовите услуги и
финансовите пазари и изготвя позиции и
документи във връзка с досъдебната фаза
при процедура по чл. 258 – 260 от Договора
за функционирането на Европейския съюз;
10. извършва нотификация на национални
нормативни актове, въвеждащи изискванията
на директиви на Европейския съюз, в елек-
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тронната система на Европейската комисия
за нотификация на национални изпълнителни
мерки в областта на финансовите услуги;
11. участва в работата на колежите по преструктуриране на банкови групи, създадени
съгласно изискванията на Директива 2014/59/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници и
за изменение на Директива 82/891/ЕИО на
Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО,
2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/
ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на
Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L
173, 12 юни 2014 г.);
12. изготвя и обобщава проучвания и анализи на правото на Европейския съюз и на
практиките на други държави – членки на
Европейския съюз, в областта на финансовите
услуги и финансовите пазари.
Чл. 30. Дирекция „Държавни помощи и
реален сектор“:
1. подпомага министъра при изпълнение
на правомощията му като национален орган,
който осъществява наблюдението и координацията на държавните помощи;
2. изпълнява функциите на звено за контакт
с Европейската комисия и администраторите
на помощ по всички въпроси, свързани с
държавните помощи и минималните помощи,
по които министърът е компетентен, преди
изпращането им в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз;
3. координира действията във връзка с
възстановяването на неправомерна и несъвместима държавна помощ и възстановяването
на неправилно използвана държавна помощ,
включително за държавните помощи в областта на земеделието, развитието на селските
райони, горското и ловното стопанство и
рибарството;
4. участва в дейностите по предоставяне и
контрол на концесии, както и на разрешения
за търсене и/или проучване на подземни
богатства, когато с нормативен акт или по
дру г а дминист ративен ред се предви ж да
участие на МФ;
5. координира и осъществява дейности
във връзка с мониторинга на финансовото
състояние и у правлението на пари чни те
средства на държавните предприятия, търговските дружества с над 50 на сто държавно
участие в капитала, дивидентна политика и
приватизация;
6. подпомага министъра при упражняване
на правомощията му като представител на
държавата като собственик на дялове и акции
в търговските дружества с държавно участие
в капитала и държавните предприятия;
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7. участва при формулирането на националната политика за експортно застраховане
за сметка на държавата;
8. разработва, участва в разработването
и съгласува проекти на нормативни и други
актове в рамките на своята компетентност;
9. участва при изготвянето на бюджетните прогнози и изпълнение на държавния
бюджет за съответната година, като планира
и администрира средствата за дейности от
компетентността на дирекцията;
10. координира предоставянето на информация от съответните първостепенни разпоредители с бюджет на прогнозните показатели на юридическите лица, които попадат
в обхвата на сектор „Държавно управление“;
11. организира и координира работата по
изпълнение на Наредбата за прилагане на
чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на
собствеността върху одържавени недвижими
имоти;
12. поддържа следните регистри:
а) регистър по чл. 6, ал. 9 от Закона за
обезщетяване на собственици на одържавени
имоти;
б) регистър за депозираните искания по
Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от
Закона за възстановяване на собствеността
върху одържавени недвижими имоти;
в) регистри и архиви относно информация
за постъпилите уведомления за държавна
помощ, решенията на Европейската комисия,
помощите в обхвата на групово освобождаване и други данни, необходими за наблюдението и прозрачността на предоставените
държавни помощи; както и поддържа архиви
и управлява на национално ниво интернет
базирана информационна система „Регистър
на минималните помощи“.
Чл. 31. Дирекция „Национален фонд“:
1. изпълнява функциите на сертифициращ
орган, отговорен за сертифицирането пред
Европейската комисия на разходи и изготвянето на годишните счетоводни отчети по
оперативните програми, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Инициативата за младежка заетост,
Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица на Европейския съюз
и двустранните програми за трансгранично
сътрудничество по външните граници на
Европейския съюз;
2. изпълнява функциите на орган, отговорен за пол у чаване на средст вата о т
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Инициативата за младежка заетост,
Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица на Европейския съюз
и двустранните програми за трансгранично
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сътрудничество по външните граници на
Европейския съюз;
3. изпълнява функциите на разплащателен орган, отговорен за сертифицирането
пред Европейската комисия на разходи по
проектите по Кохезионния фонд, съгласно
Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета относно създаването на Кохезионен фонд (ОВ, L
130 от 25 май 1994 г.), наричан по-нататък
„Регламент 1164/94“;
4. изпълн ява фу нк циите на цент ра лен
съкровищен орган за средствата от програма ФАР, Преходния финансов инструмент,
п рог рама СА П А РД и Кохезионни я фон д
(Регламент 1164/94);
5. изпълнява функциите на разплащателен
орган по Българо-швейцарската програма за
сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките
на разширения Европейски съюз и на сертифициращ орган по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм;
6. подпомага министъра при провеждане
на националната политика по прилагането
на финансовите инструменти по многогодишната финансова рамка 2014 – 2020 г. на
Европейския съюз;
7. изпълнява функциите на компетентен
орган по програма САПАРД;
8. изпълнява функциите, свързани с год иш ната бюд жет на п роцед у ра и сред но срочната бюджетна прогноза, по отношение
на средствата по оперативните програми,
съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фон д, Кохезион н и я фон д, И н и ц иат и вата
за младежка заетост, Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица на
Европейския съюз, двустранните програми за
трансгранично сътрудничество по външните
граници на Европейския съюз и други програми, за които дирекцията има съответните
отговорности;
9. осигу рява банковото обслужване на
средствата от Европейския съюз и други
донори, изгражда и поддържа структурата
на банковите сметки в съответствие с нормативните изисквания;
10. изготвя и изпраща на Европейската
комисия и други донори прогноза за плащанията и финансови данни по оперативните
програми, съфинансирани от Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионни я фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица на Европейския съюз, двустранните
програми за трансгранично сътрудничество
по външните граници на Европейския съюз,
Финансови я механизъм на Европейското
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икономическо пространство и Норвежкия
финансов механизъм, както и тяхното актуализиране;
11. организира и поддържа счетоводна
система, която обхваща всички финансови
операции, свързани с функциите на дирекцията по програми, съфинансирани от Европейския съюз и други донори;
12. установява работни и отчетни процедури и разработва инструкции и указания
к ъм у п равл яващи те органи/п рог рамни те
оператори/междинните органи и контролира
спазването им;
13. поддържа информация за финансовото изпълнение на оперативните програми,
съфинанси рани от Европейск и я фон д за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата
за младежка заетост, Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица на
Европейския съюз, двустранните програми за
трансгранично сътрудничество по външните
граници на Европейския съюз, програма ФАР,
Преходния финансов инструмент, програма
СА П А РД, Кохезионни я фон д (Регламен т
1164/94), средствата от Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство,
Норвежкия финансов механизъм и Българошвейцарската програма за сътрудничество
за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения
Европейски съюз;
14. извършва дейности във връзка с прик л юч ва не на п рог рама ФА Р, Преход н и я
финансов инстру мент, Кохезионни я фонд
(Регламент 1164/94) и програма САПАРД;
15. участва в Комитета за наблюдение
на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, Комитетите за наблюдение на оперативните програми, съфинансирани от Европейския социален фонд, Европейския фонд
за регионално развитие, Кохезионния фонд
и Фонда за подпомагане на най-нуждаещите
се лица на Европейския съюз, двустранните
програми за трансгранично сътрудничество
по външните граници на Европейския съюз,
Финансови я механизъм на Европейското
икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Българо-швейцарската
програма за сътрудничество за намаляване
на икономическите и социалните неравенства
в рамките на разширения Европейски съюз;
16. изготвя становища, съгласува предложения за промени и участва в разработването на
проекти на нормативни актове и документи
по въпроси, свързани с финансовото управление на средствата от Европейския съюз,
Финансови я механизъм на Европейското
и коном и ческо п рос т ра нс т во, Норвеж к и я
финансов механизъм, Българо-швейцарската
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програма за сътрудничество за намаляване
на икономическите и социалните неравенства
в рамките на разширения Европейски съюз.
Чл. 32. Дирекция „Централизиранo възлагане и обществени поръчки“:
1. подпомага министъра като централен
орган за покупки при изпълнение на правомощията му, като планира, организира и
провежда процедури за обществени поръчки
за нуждите на централни и други органи на
изпълнителната власт, независими регулаторни органи и др.;
2. контролира изпълнението на сключените от министъра като централен орган за
покупки рамкови споразумения или договори;
3. предоставя информация и дава разяснения на възложителите, изготвя указания и
образци на документи във връзка с централизираните обществени поръчки на министъра
като централен орган за покупки;
4. осъществява централизираното възлагане и контрола върху изпълнението на
рамкови споразумения чрез специализиран
софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки – СЕВОП;
5. планира, организира и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки,
по които възложител е министърът;
6. участва в изготвянето и дава становища
по проекти на нормативни актове в рамките
на своята компетентност;
7. изпълнява дейности, свързани с управление и финализиране на Програма ФАР,
Преходния финансов инструмент и Инструмента Шенген, за които има статут на изпълнителна агенция, съгласно подписаните
споразумения между Европейската комисия
и правителството на Република България;
8. извършва дейности, свързани с предотвратяване, докладване и проследяване на
нередности по проекти, финансирани или
съфинансирани със средства на Европейския
съюз, съгласно прилож имата нормативна
уредба;
9. съхранява всички документи, свързани
с дейността си, съгласно законодателството в
областта на обществените поръчки, финансовите споразумения с Европейската комисия
и приложимата нормативна уредба.
Чл. 33. Дирекция „Правна“:
1. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на
министъра;
2. подпомага министъра и дирекциите от
специализираната администрация на МФ по
правни въпроси в областта на публичните
финанси;
3. участва в изготвянето и изготвя становища по проекти на актове, свързани със
съставянето, изпълнението и отчитането на
държавния бюджет;
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4. изготвя становища и участва в изготвянето на проекти на актове и договори,
свързани с поемането и управлението на
държавен и държавногарантиран дълг;
5. подпомага министъра и дирекциите от
специализираната администрация на МФ
по правни въпроси, свързани с провеждане
на държавната политика по отношение на
международните финансови организации и
чужди кредитни институции;
6. участва в изработването и изготвя становища по проекти на нормативни актове,
на общи и индивидуални административни
актове и на други актове от компетентността
на министъра;
7. и зг о т вя с т а нови щ а по п р о ек т и на
международни договори и свързаните с тях
проекти на актове;
8. изготвя становища във връзка с осъществяването на правомощията на министъра по
придобиването, управлението и разпореждането с държавно имущество;
9. подпомага министъра при упражняване
на правомощията му по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за
държавни нужди, като координира, анализира
и оказва методическа помощ, изготвя становища и участва в изготвянето на проекти на
решения на Министерския съвет;
10. съставя актове за държавна собственост
за имотите – собственост на българската държава извън страната, и отразява промените
в тях; създава и поддържа главния регистър
за имотите – държавна собственост, намиращи се извън страната, изготвя заповеди
за отписване на имотите – собственост на
българската държава извън страната; оказва
съдействие при уреждане на правния статут
на имотите и участва в разработването на
меж д у д ърж а вн и и меж д у п ра ви т елс т вен и
спогодби в частта за държавното имущество
в чужбина;
11. съгласува проекти на решения по Закона за достъп до обществена информация;
12. участва в изготвянето на становища по
конституционни дела, по които министърът
е конституиран като заинтересована страна,
касаещи публичните финанси, управлението
на държавното имущество, международни
договори или отношения с международните
финансови организации и чужди кредитни
институции;
13. участва в анализирането на резултатите от прилагането на нормативни актове
в областта на публичните финанси и управлението на държавното имущество;
14. предлага предприемането на мерки
по законосъобразност за прекратяване на
закононарушенията и за отстраняване на
причините и условията, които ги пораждат.
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Чл. 34. Дирекция „Съдебна защита“:
1. осъществява процесуалното представителство на държавата, на министъра и
на МФ по съдебни и арбитражни дела пред
правораздавателните органи в страната;
2. осъществява процесуалното представителство на министъра и МФ пред Комисията
за защита от дискриминация и Комисията
за защита на конкуренцията;
3. организира, координира и ръководи
защитата на българската държава по международни арбитражни дела;
4. осъществява процесуалното представителство на българската държава пред чужди
юрисдикции, включително в международните
арбитражни производства;
5. изготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е
министърът;
6. ана лизира дейст ващата нормат ивна
уредба и съдебна практика в областта на
гражданското, търговското и административното право и решенията на Конституционния
съд, свързана с дейността на МФ, и прави
предложения за усъвършенстване и правилно
прилагане на нормативните актове в областта
на финансите;
7. съгласува договори, по които страна
е МФ, по отношение на тяхната законосъобразност;
8. предприема необходимите правни действия по събиране на присъдените парични
вземания на МФ;
9. дава становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила
съдебни решения;
10. участва в съгласуването на проекти за
изменения и допълнения на процесуалното
законодателство;
11. изготвя проекти на наказателни постановления в случаите, в които министърът е
административнонаказващ орган;
12. изготвя становища по правни въпроси
във връзка с настоящи и бъдещи съдебни и
арбитражни производства;
13. предлага предприемането на мерки
по законосъобразност за прекратяване на
закононарушенията и за отстраняване на
причините и условията, които ги пораждат.
Раздел VIII
Организация на работата в Министерството
на финансите
Чл. 35. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по
ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до
18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. В тези
случаи извън времето на задължителното
присъствие служителите могат да отработват

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

дневното работно време през определени
дни в следващия или в друг ден от същата
работна седмица.
(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез
електронна система за контрол на достъпа в
сградите на МФ или по друг подходящ начин.
Конкретната организация на работа и контролът по спазване на установеното работно
време се уреждат с акт на министъра.
(4) За определени административни звена
и/или длъжности в акта по ал. 3 министърът
може да определи различно от посоченото в
ал. 2 работно време.
(5) Приемът на граждани и представители
на организации и изслушването на техните
предложения и сигнали се извършва всеки
вторник и четвъртък от 14,00 до 16,30 ч. в
приемната на МФ. Информация за това се
оповестява на интернет страницата, както
и на указателното табло в сградата на МФ.
(6) Предложенията и сигналите, писмени
или устни, могат да се подават лично или
чрез упълномощен представител. Подадените
предложения и сигнали се регистрират по
ред, определен с акт на министъра.
(7) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(8) За анонимни предложения и сигнали
се считат тези, в които не са посочени:
1. имената по документ за самоличност и
адресът – за българските граждани;
2. имената по документ за самоличност,
личният номер и адресът – за чужденец;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалището и последният
посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;
4. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 3, не са
подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.
(9) За сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от две години, се
считат тези, които засягат факти и събития,
случили се преди повече от две календарни
години преди подаването или заявяването
на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в
деловодството на МФ.
(10) Предложения за усъвършенстване на
организацията и дейността на административни структури към министъра могат да се
правят до техните ръководители. Преписи
от тези предложения могат да се изпращат
и до министъра.
(11) Сигнали за злоупотреби с власт и
корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или
нецелесъобразни действия или бездействия
на административни органи или длъжностни
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лица в съответните администрации, с които
се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други
лица, могат да се подават до:
1. министъра, когато сигналът се отнася
до служители на МФ;
2. министъра, когато сигналът се отнася
до ръководители на административни структури към министъра; когато това се отнася
до изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите, сигналът се подава до
Управителния съвет на Националната агенция
за приходите с копие до министъра;
3. съответните ръководители на административни структури към министъра, когато
сигналът се отнася до служители на тези
структури или до министъра;
4. Министерския съвет, когато сигналът се
отнася до министъра като административен
орган; по преценка на подателя сигналът
може да се подаде и чрез министъра.
Чл. 36. (1) В изпълнение на функциите
и поставените конкретни задачи административните звена в МФ изготвят доклади,
докладни записки, служебни бележки, писма,
становища, справки, отчети, анализи, прогнози, планове, програми, позиции, информации,
паметни бележки, проекти на актове и други
документи, а служителите участват в работни
групи, срещи и обсъждания.
(2) А дминистративните звена пряко си
взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава
окончателното становище.
Чл. 37. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия със заповед
на министъра по предложение на заместникминистрите, главния секретар и директорите
на дирекции. Отличията са грамота, сребърен и златен почетен знак на МФ съгласно
образец, утвърден от министъра.
Чл. 38. Организацията на работата, вътрешните правила, пропускателният режим
и други специфични разпоредби, засягащи
дейността на МФ, се уреждат с акт на министъра.

Инспекторат
Звено „Защита на
класифицираната информация“
финансови контрольори
Обща администрация
в т. ч.:
дирекция „Финанси и управление
на собствеността“
дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“
дирекция „Човешки ресурси и
административно обслужване“
дирекция „Информационни системи“
Специализирана администрация
в т. ч.:
дирекция „Бюджет“
дирекция „Икономическа и финансова
политика“
дирекция „Данъчна политика“
дирекция „Държавни разходи“
дирекция „Държавно съкровище“
дирекция „Финанси на общините“
дирекция „Държавен дълг“
дирекция „Международни финансови
институции и сътрудничество“
дирекция „Методология на контрола
и вътрешен одит“
дирекция „Регулация на финансовите
пазари“
дирекция „Държавни помощи и реален
сектор“
дирекция „Национален фонд“
дирекция „Централизиранo възлагане и
обществени поръчки“
дирекция „Правна“
дирекция „Съдебна защита“
10199

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.

На основание § 4, ал. 1 – 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
концесиите във връзка с § 17а, ал. 1 и 2 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и
чл. 8, ал. 1 от отменения Закон за концесиите
(обн., ДВ, бр. 92 от 1995 г.; отм., бр. 36 от
2006 г.) и § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на
Закона за забрана на химическото оръжие
и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14
от 2015 г.) и мотивирано предложение на
министъра на енергетиката

Приложение
към чл. 9, ал. 3
Численост на персонала в административните
звена на Министерството на финансите –
568 щатни бройки
Политически кабинет
12
в т. ч.:
експертни и технически
сътрудници
7
главен секретар
1

10
3
2
122
68
13
24
17
418
31
41
37
37
25
20
25
25
24
11
28
61
23
16
14

РЕШЕНИЕ № 1051
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
За кона за подзем н и те богатс т ва – с т роителни материали – андезитови туфи, от
находище „Карнобат“ (Средния Кайряк),
разположено в землището на гр. Карнобат,
община Карнобат, област Бургас, на „Бургаспътстрой“ – АД, Бургас

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства
(ЗПБ) – строителни материали – андезитови
туфи, представляващи изключителна държавна собственост, от находище Карнобат
(Средния Кайряк), разположено в землището
на гр. Карнобат, община Карнобат, област
Бургас, която се извършва със средства на
концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
442 544 кв. м, която е индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 12 в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези граници концесионната
площ включва:
2 .1. п лощ т а на на ход и ще „К арно бат “
(Средния Кайряк) с размер 174 855 кв. м,
индивидуализирана с координати на точки от № 1 до № 12 по външния контур на
утвърдените запаси в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложение – неразделна
част от концесионния договор, и акт № 650
за изключителна държавна собственост от
24 април 2001 г.;
2.2. площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от 17.01.1997 г. – датата на прехвърляне на
собствеността върху акциите, продадени на
първата тръжна сесия по реда на масовата
приватизация.
5. Определя за концесионер по право, без
търг или конкурс – „Бургаспътстрой“ – АД,
Бургас – търговско дружество по смисъла на
§ 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите.
6. Концеси ята да се осъществява при
следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 да се осъществява въз основа на съгласувани и/или одобрени от минист ъра на
енергетиката проекти и планове по т. 7.2.3,
изготвени въз основа на мерките и условията в
Решение № 4-1/1998 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ) – Бургас, и на влязло в сила решение
по оценка за съвместимост на инвестиционното предложение за добив от находище
„Карнобат“ (Средния Кайряк), издадено по
реда на чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
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националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура
от републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица
освен с разрешение на Министерския съвет
при условията и по реда на действащото
законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на
обектите, подлежащи на здравна защита
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.
(ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от
министъра на енергетиката при съгласуване
на проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не
се изиск ват за дъл ж ителни подобрени я в
находището.
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6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни
права и е променил предназначението є при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – андезитови туфи, в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – андезитови туфи;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на
концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Карнобат“ (Средния Кайряк), складиране, преработка, транспорт и продажба
на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за
внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или
одобрените проекти и планове по това решение и по концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
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7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или одобряване на министъра
на енергетиката, а при необходимост и на
други компетентни държавни органи при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; в тези слу чаи концесионерът да
уведоми РИОСВ – Бургас, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването на
проекта от министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряването му от министъра на енергетиката планът за управление
на минните отпадъци става неразделна част
от концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени
в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
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земи, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура
от републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и дейс т ви т ел но п рода ден и т е кол и чес т ва
андезитови туфи и среднопретеглената им
продажна цена за отчетния период, както и
отчети за дължимото концесионно плащане
за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на чл. 160,
ал. 2 от Закона за културното наследство и
да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните работи от археолог на
Историческия музей – Карнобат;
7.2.9. добивните и свързаните с тях работи
в зоните с установено наличие на подемни
археологически структури/обекти, които са
застрашени от унищожаване или компрометиране, да се извършват задължително при
осигурено наблюдение от специалисти – археолози, от Историческия музей – Карнобат;
7.2.10. да възложи извършването на спасително археологическо проучване в случаи
на установено наличие на археологически
структури/обекти, които са застрашени от
унищожаване или компроментиране;
7.2.11. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.12. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в
срокове, определени в съгласувания проект
по т. 7.2.3.4;
7.2.13. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по
време на концесията геоложка и техническа
документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по
ред, определени в концесионния договор,
изцяло или част от банковите гаранции по
т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени
в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от задълженията по това решение или
договора или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението
по т. 8.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви
за забавено изпълнение на задължението за
плащане на ДДС, както и неустойки при
неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие
по концесията;
8.1.1. за първата година от датата на подписване на концесионния договор гаранцията е в размер 150 775 лв. и се предоставя
на концедента при подписване на договора;
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8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и
8.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на
следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът
е длъжен да възстанови техния размер в
10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк циите се определ я т в концесионни я
договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията са дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о
число на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
за всяка шестмесечна вноска, като 7 на сто
от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер
на концесионното възнаграждение за добив
на строителни и скалнооблицовъчните материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
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9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да е по-нисък от стойността,
получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„а“ – андезитови туфи, и ал. 4 от методиката,
приложение № 4 към чл. 11 от наредбата по
т. 9.3 и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета
от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 1165/98 на Съвета.
9.5. Минимални ят размер на концесионното плащане за всеки отчетен период
(шестмесечие) от срока на концесията не
може да е по-нисък от сумата, определена
на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 18
360 тона/шестмесечие андезитови туфи, и
предвидените стойности за единица добито
подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
на основание чл. 61, ал. 3 ЗПБ по бюджета
на Община Карнобат част от извършеното
концесионно плащане в размер 50 на сто,
определена при условията и по реда на чл. 81,
ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът се задължава да внесе
в срок до 30 дни от датата на подписване на
концесионния договор:
10.1. Еднократно концесионно плащане в
размер 7200 лв. с ДДС.
10.2. За периода след влизането в сила на
Закона за изменение и допълнение на ЗПБ
(ДВ, бр. 70 от 2008 г.) до подписването на
концесионния договор концесионно плащане,
изчислено по реда на т. 9, заедно със законната
лихва върху него до датата на изплащането
му. Данък върху добавената стойност се дължи за концесионно плащане с възникнало
данъчно събитие след 1 януари 2011 г.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на извършване на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на
подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на енергетиката:
12.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Бургаспътстрой“ – АД,
Бургас, в срок до 6 месеца от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
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12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Карнобат“
(Средния Кайряк)
Координатна система „1970 г.“
№

X (m)

Y (m)

1.

4657990.85

9548500.97

2.

4657987.74

9548524.14

3.

4658003.63

9548740.20

4.

4657737.54

9549100.37

5.

4657593.13

9549246.78

6.

4657505.70

9549256.91

7.

4657355.52

9549142.26

8.

4657315.87

9548528.71

9.

4657341.60

9548485.50

10.

4657614.00

9548352.00

11.

4657684.00

9548403.00

12.
10049

4657800.00

9548400.00

РЕШЕНИЕ № 1054
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за обявяване на 12 декември 2016 г. за Ден
на национален траур
На основание чл. 89 и 90 от Правилника за
прилагане на Закона за държавния протокол,
приет с Постановление № 172 на Министерския съвет от 2009 г.,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 12 декември 2016 г. за Ден на
национален траур в памет на жертвите, трагично загинали при инцидента в с. Хитрино
на 10 декември 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10080
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ ЗА
РАЗБИРАТЕЛСТВО

меж д у Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на
националната отбрана на Република Гърция
за сътрудничество в рамките на Атинския
многонационален координационен център за
морски транспорт
(Одобрен с Решение № 323 от 25 април 2012 г.
на Министерския съвет. В сила от 23 ноември 2016 г.)
Преамбюл
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на националната
отбрана на Република Гърция, наричани понататък „Страните“:
Отчитайки ограничените способности за
стратегически транспорт (морски, въздушен
и сухопътен), особено за силите за бързо
развръщане;
Вземайки предвид концепцията за осигуряване и повишаване на ефикасността и
ефективността на дейностите по придвижване
и транспорт;
Приветствайки решението на Република
Гърция да бъде домакин, да работи и поддържа функционирането на Атинския многонационален координационен център за морски
транспорт (наричан за краткост „AMSCC“) и
желанието на Република България да ползва
способностите на AMSCC, както и да поддържа
функционирането на AMSCC;
Вземайки предвид важността от развитие
на сътрудничеството в областта на дейностите
по придвижване и транспорт;
Целейки при развръщането на национални
или многонационални сили на НАТО/ЕС или
други международни операции с мандат на
ООН и/или учения провеждане на сътрудничество и по-специално чрез AMSCC;
Отчитайки разпоредбите на Споразумението между страните по Северноатлантическия
договор относно статута на техните въоръжени
сили (NATO SOFA), подписано в Лондон на
19 юни 1951 г., както и всички приложими
правила на ЕС;
Достигнаха до следното разбиране:
Член първи
Основна цел
1.1. Основната цел на този Меморандум
за разбирателство (наричан по-нататък МзР)
е да определи условията за сътрудничество
между Страните в рамките на AMSCC при
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организиране на дейности по придвижване
и транспорт.
1.2. Този МзР, както и свързаното с него
Техническо споразумение (наричано по-нататък „ТС“) служат за база при планиране и
изпълнение на дейности по придвижването
и транспорта.
Член втори
Цел и задачи
2.1. Целта на този МзР е да дефинира
ползването на услугите на AMSCC, за да подпомогне Република България в разрешаване
на проблеми, свързани със стратегически
транспортни дейности, като специално внимание се обръща на проблемите, свързани
с нуждата от бързо развръщане на силите в
НАТО/ЕС или други многонационални операции, осъществявани с мандат на ООН и/
или учения на ЕС/НАТО.
2.2. Задачата на този МзР е да улесни ползването на услугите на AMSCC от Република
България. Тези услуги може да включват
ск лючване на договори, координаци я на
транспортни средства и сътрудничество при
осъществяване на дейности по придвижване
и транспорт, които са определени в този МзР
и съответното ТС.
Член трети
Принципи и основни положения
3.1. Освен ако не е уредено друго в този МзР,
клаузите на NATO SOFA, всички приложими
правила на ЕС и гръцкото законодателство
(където е необходимо), както и всяко друго
приложимо споразумение, което е в сила
между Страните, се прилагат за дейности при
изпълнението на този МзР.
3.2. AMSCC е разположен в Генералния щаб
на националната отбрана в Атина. Република
Гърция в този документ се нарича „Страна
домакин (СД)“.
3.3. Координацията, упомената в този МзР,
се осъществява по отношение на способности
за придвижване и транспорт и по отношение
на търговски транспортни средства, ползвани
за оперативни и неоперативни цели.
3.4. Страните запазват правото си да използват алтернативни способи за придвижване
и транспорт, несвързани с този МзР.
3.5. AMSCC запазва правото да не предоставя услугите си по причини, свързани с
националната сигурност.
Член четвърти
Отговорности
За целите на този МзР:
4.1. AMSCC
а. AMSCC е отговорен да събира данни за
способностите за придвижване и транспорт
на Страните, както и за наличните доставки
за търговски транспортни способности.
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б. AMSCC е отговорен също така да събира
данни, свързани с изискванията за придвижване и транспорт във връзка със справяне с
проблеми на недостиг, които могат да възникнат.
в. След отправено запитване и въз основа
на наличните данни AMSCC препоръча възможно най-ефективното и най-ефикасното
използване на средства и способности за
транспорт и придобиване.
г. При представяне на заявка, AMSCC
извършва всички необходими дейности при
одобрение от страна на българската страна
(наричана „Страна-заявител“) с цел осигуряване на отговарящи на заявените изисквания
транспортни средства и услуги.
д. След завършването на процедурите за
придобиване и активирането на договора
между „Страната-заявител“ и доставчика на
транспортно/и средство/а те са отговорни за
изпълнението на договора, докато AMSCC е
отговорен за координацията и наблюдението
на доставеното/ите средство/а, съобразни
с потребностите на Страната-заявител, доколкото те бъдат дефинирани в съответните
договори за наемане.
е. AMSCC осигурява на „Страната-заявител“ всички необходими данни, отнасящи се до
изискванията за транспортиране и свободните
обеми (където е приложимо).
ж. Всички детайли, отнасящи се до процедурите за придобиване, заявките, отнасящи
се до транспортно/и средство/а, заплащането
за транспортно/и средство/а, наблюдението
на транспортно/и средство/а и управлението на свободния обем ще бъдат включени в
съответното ТС.
4.2. Република Гърция
Република Гърция като „Страна домакин“
(по-нататък наричана СД):
а. Осигурява необходимата поддръжка, в
срокове на ресурсите, финансиране, услуги
и съоръжения, за подходящо функциониране
на AMSCC.
б. Определя собствени компетентни цивилни и военни органи, отговорни за осигуряване
на поддръжка при функциониране на AMSCC.
в. Предлага на българската страна възможността да бъде представлявана в AMSCC,
както е разписано в чл. 5 от този МзР.
Член пети
Представителство в AMSCC
5.1. По отношение представляването на
българската страна в AMSCC, както е посочено
в чл. 4, следните възможности, предложени
от СД, могат да бъдат активирани при заявка
от българската страна:
а. Назначаване на представител в AMSCC
на 2-годишен ротационен принцип при наличие на свободна длъжност.
б. Участие на офицер за връзка към клетка,
поддържана от AMSCC, при подготовката или
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по време на осъществяване на операции по
придвижване и транспорт.
в. Група представители към AMSCC за ограничен период от време с тренировъчни цели.
5.2. Процедурите за участие с личен състав
в AMSCC са детайлизирани в съответното ТС.
5.3. Организационната структура на AMSCC
е представена в съответното ТС. Министерството на националната отбрана на Република
Гърция си запазва правото да изменя упоменатата по-горе организационна структура по
всяко време съгласно административните и
оперативните нужди на AMSCC.
5.4. Представител на българската страна
може да участва в Съвещателния борд на
AMSCC (по-нататък наричан СБ). Допълнителни детайли по отношение на СБ ще бъдат
включени в съответното ТС.

или повреди, причинени на персонал, на
собственост или на околната среда по време
на дейности по придвижване и транспорт,
свързани с изпълнението на тези договори.

Член шести
Финансови клаузи

Член единадесети
Влизане в сила, срок на действие и прекратяване

6.1. Процедурите за доставка и всички оперативни дейности (описани в чл. 4.1 от този
МзР) се осигуряват за българската страна
от AMSCC и сътрудничещите компетентни
гръцки власти безвъзмездно като финансирани от СД.
6.2. Оперативните разходи на AMSCC се
финансират от СД.
Член седми
Сигурност и разкриване на информация
7.1. Страните могат да обменят некласифицирана информация съгласно този МзР.
Обмяната и защитата на националната класифицирана информация е предмет на отделно
споразумение, отнасящо се до защитата на
класифицирана информация, което се сключва
между правителствата на страните.
7.2. Всяка к ласифицирана информация
на НАТО и ЕС, осигурявана или създавана
съгласно този МзР, се съхранява, управлява,
създава, предава или обменя в съответствие
с приложимите процедури, правила и директиви на НАТО и ЕС (например C-M (2002)
Сигурност в НАТО от юни 2002 г.).
7.3. Всяка страна предприема всички необходими и възможни стъпки с цел да запази
неразкрита цялата информация, която е била
обменена като поверителна, освен ако другата
страна се съгласи тя да бъде разкрита.
7.4. Посещенията в AMSCC на представители от българска страна се уреждат в съответствие с процедурите на СД, действащи по
време на посещението.
Член осми
Искове и отговорност
AMSCC и сътрудничещите гръцки власти
не носят отговорност при възникване на
каквито и да е разписани в обхвата на този
МзР всякакви нещастни случаи, наранявания

Член девети
Решаване на споровете
Всеки спор, възникнал при тълкуването и
прилагането на този МзР, се решава посредством консултации между страните, без да се
отнася до външна юрисдикция.
Член десети
Изменения
Този МзР може да бъде изменян по всяко време писмено при взаимно съгласие на
страните. Всички изменения влизат в сила
съгласно с член 11, параграф 1 на този МзР.

11.1. Този МзР влиза в сила от датата, на
която гръцката страна уведоми българската
страна, че нейните необходими ратификационни процедури са завършили.
11.2. Прилагането на този МзР зависи от
подписването от двете страни и ратификацията
от гръцка страна на последващото ТС.
11.3. Този МзР може да бъде прекратен по
всяко време по взаимно писмено съгласие
на Страните, при условие че няма действащ
договор за наем, който е бил подписан в обхвата на този Меморандум за разбирателство.
В случай че има такива договори, МзР се
прекратява след тяхното изпълнение.
11.4. Този МзР може да бъде едностранно
прекратен с писмено уведомление на другата
страна. В този случай МзР се прекратява шест
месеца след датата на връчване на известието
за прекратяване или след приключване на
всички договори, които са били подписани в
обхвата на този МзР, каквото и да се случва
след това. След датата на връчване на писмено
уведомление не могат да бъдат подписвани
нови договори в обхвата на този МзР.
11.5. Независимо от прекратяването на този
МзР клаузите на чл. 6, 7, 8 и 9 продължават
да се прилагат, докато всички посочени там
задължения окончателно са изпълнени.
Този МзР е изготвен в два еднакви оригинала на английски език, по един за всяка
страна.
Подписан в Атина на 19.09.2012 г.
За Министерството
За Министерството на
на отбраната на
националната отбрана
Република България:
на Република Гърция:
бригаден генерал
генерал-майор
Живко Михайлов,
Андреас Илиопоулос,
директор на дирекция директор на дирекция
„Логистика“
„Способности“
10029
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на Националния център за информация и
документация (обн., ДВ, бр. 25 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 55 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „второстепенен разпоредител с бюджетни кредити“ се заменят
с „второстепенен разпоредител с бюджет“.
2. В ал. 3 се правят следните изменения:
а) в т. 4 думите „чуж дестранни ресурси“
се заменят с „външни ресурси“;
б) в т. 8 думите „научна организация“
се заменят с „научна организация, както и
лицата, избрани на академични длъжности,
въз основа на акта за назначаването им“.
3. В ал. 4 думите „и младежки политики“
се заличават.
4. А линея 12 се изменя така:
„(12) Центърът изпълнява функциите на
помощен център по смисъла на чл. 57б от
Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването
на професионалните квалификации.“
5. Създава се ал. 13 със следното съдържание:
„(13) Центърът отговаря за заявленията за европейска професионална карта за
професиите от А некс 1 на Регламент за
изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комиси ята
от 24 юни 2015 г. относно процедурата за
и зда ва не на евр опейск а п р о ф е сион а л н а
карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ, L 159/27 от 25 юни 2015 г.), които не
са регулирани в Република България, и е
компетентен за издаването є в случаите по
чл. 4в от Директива 2005/36/ЕО.“
6. Създава се ал. 14 със следното съдържание:
„(14) Центърът организира и извършва
дейностите по издаване на удостоверение
APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите
училища, от институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
и от Министерството на образованието и
науката и неговите звена.“
7. Създава се ал. 15 със следното съдържание:
„(15) Цен т ърът под д ържа рег ист ър на
заверените до 31 май 2013 г. образователни
документи, регистър на издадените удостоверения APOSTILLE и база данни за постъпили
неистински документи за образование.“
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8. Създава се ал. 16 със следното съдържание:
„(16) Центърът води и поддържа регистъра
за научната дейност в Република България
по чл. 7б от Закона за насърчаване на научните изследвания и координира дейността
на националния регистър с европейската
мрежа на научни регистри – ЕУРОКРИС.“
9. Създава се ал. 17 със следното съдържание:
„(17) Центърът поддържа портал за достъп
до електронните административни услуги и
портал „Национална педагогическа мрежа“
в изпълнение на Националната стратегия за
развитие на педагогическите кадри.“
§ 2. В чл. 8, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. специализираната администрация е
организирана в 4 дирекции: дирекция „Академично признаване и регулирани професии“,
дирекция „Научно-техническа и педагогическа библиотека“, дирекция „Регистри и
информационно осигуряване“ и дирекция
„Заверки и информационни продукти“.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 17 се отменя.
2. В т. 18 думите „издадените удостоверения и отказите за признаване на висше
о бра з ова н ие“ с е з а мен я т с „изда ден и т е
удостоверения, за отказите и за обезсилените удостоверения за признаване на висше
образование“.
3. Точка 20 се отменя.
4. Създават се точки 24 и 25 със следното
съдържание:
„24. извършва дейностите на помощен
център по смисъла на чл. 57б от Директива
2005/36/ЕО;
25. отговаря за заявленията за европейска професионална карта за професиите от
Анекс 1 на Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/983, които не са регулирани в Република България, и Центърът е компетентен
за издаването є в слу чаите по чл. 4в от
Директива 2005/36/ЕО.“
§ 4. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Дирек ци я „Нау чно-техническа
и педагогическа библиотека“ осъществява
следните дейности:
1. поддържа и актуализира национален
фонд от защитени дисертационни трудове,
научноизследователски разработки и други
научни публикации във всички области на
науката;
2. събира, обработва, развива и предоставя
за ползване библиотечно-информационни
ресурси в областта на науката, технологиите,
педагогиката и образованието в печатен и
електронен вид;
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3. осигурява пълно и многоаспектно разкриване на библиотечно-информационните
ресурси чрез електронен каталог и библиографски бази данни;
4. извършва библиотечно обслужване за
различни категории читатели на базата на
собствените библиотечно-информационни
ресурси и чрез системата за меж дубиблиотечно заемане в страната и меж дународно
меж дубиблиотечно заемане;
5. извършва информационно обслужване
на основата на собствена база данни и чрез
дистанционен достъп до национални и международни политематични библиографски и
пълнотекстови бази данни;
6. системно информира потребителите за
новонабавени източници на информация и
за осигурен достъп до нови информационни
ресурси;
7. разпространява информация за българските постижения в областта на науката,
технологиите и техниката, образованието и
педагогиката, като извършва меж дународен
книгообмен с библиотеки, издателства, научни организации и др.;
8. сътрудничи с библиотеки и други сродни институции и участва в национални и
меж дународни проекти и програми;
9. поддържа портал „Национална педагогическа мрежа“ в изпълнение на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри.“
§ 5. Създават се чл. 11а и 11б със следното съдържание:
„Чл. 11а. Дирекция „Регистри и информационно осигуряване“ осъществява следните
дейности:
1. под д ърж а и нф орма ц ион н и маси ви,
обслужващи дейностите в образованието и
науката, като изграж да и развива специализирани бази данни;
2. поддържа двуезична електронна база
данни за защитените дисертационни трудове
и списък на хабилитираните лица в Република България;
3. регистрира дипломите за образователна
и научна степен „доктор“ и научна степен
„док тор на нау к ите“, изда дени от висше
училище или научна организация, както и
лицата, избрани на академични длъжности,
въз основа на акта за назначаването им;
4. развива и внедрява програмни системи
за автоматизиране на отделните дейности в
центъра, както и поддържането и осигуряването на достъпа до базите данни и информационните масиви, създавани в центъра;
5. води и поддържа регистъра за научната дейност в Република България по чл. 7б
о т З а кон а з а н ас ърч а в а не н а н ау ч н и т е
изследвания като регистър с възможност
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за електронно заявяване на първоначално
вписване и последващи промени във вписаните обстоятелства;
6. поддържа портала на центъра за достъп
до електронните административни услуги.
Чл. 11б. Дирекция „Заверки и информационни продукти“ осъществява следните
дейности:
1. организи ра и извършва дейност и те
по издаване на удостоверение APOSTILLE
на образователни и удостоверителни док у менти, издавани от висшите у чилища,
от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от
Министерството на образованието и науката
и неговите звена;
2. поддържа регистър на заверените до
31 май 2013 г. образователни док у менти,
рег ист ър на изда дени те удостоверени я
APOSTILLE и база данни за постъпили неистински документи за образование;
3. подготвя обзори, справки и други информационни продукти по заявка, необходими за
сравнителни анализи, прогнози, концепции,
стратегии, програми и проекти на закони и
подзаконови нормативни документи в сферата на образованието, педагогиката, науката
и иновациите, за постигане на европейско
качество и хармонизиране на българското
образование и обу чение с политик ите и
практиките на Европейския съюз;
4. осиг у рява ак т уа лна информаци я за
н а ц ион а л н и , р ег ион а л н и , евр опейс к и и
трансевропейски инициативи и програми в
областта на образованието и науката;
5. организира подготовката и издаването
на информационни и други издания в печатен
и електронен формат;
6. у част ва в под д ържането на пор та л
„Национална педагогическа мрежа“ в изпълнение на Национа лната ст ратеги я за
развитие на педагогическите кадри.“
§ 6. В чл. 13, ал. 2 накрая след думите
„право на глас“ се поставя запетая и се
добавят думите „определено със заповед на
изпълнителния директор“.
§ 7. В чл. 14, ал. 2, т. 5 думите „прекратяване на процедурата по“ се заличават.
§ 8. В чл. 15 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случаите на подаване на документите по електронен път към заявлението се
прилагат сканирани копия на изискваните
документи, подписани с електронен подпис.“
§ 9. В ч л. 16, а л. 1 в основн и я т екс т
думите „освен в случаите по чл. 15, ал. 3,
изречение трето и“ се заличават.
§ 10. В чл. 18, ал. 5 изречение второ се изменя така: „В протокола се отразяват предложения за решенията относно признаване или
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отказ от признаване на висше образование,
придобито в чуждестранни висши училища.“
§ 11. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. А линея 2 се изменя така:
„(2) Работното време по ал. 1 е с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч. със
задължително присъствие в периода от 10,00
до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути в
периода от 12,00 до 14,00 ч. В тези случаи
извън време т о на за д ъ л ж и т ел но т о п рисъствие служителите могат да отработват
дневното работно време през определени
дни в следващия или в друг ден от същата
работна седмица.“
2. А линея 3 се отменя.
§ 12. Навсякъде в текста думите „Министерството на образованието, младежта
и нау ката“, „минист ърът на образованиет о, м ла деж та и нау ката“ и „минист ъра
на образованието, младежта и науката“ се
заменят съответно с „Министерството на
образованието и науката“, „министърът на
образованието и науката“ и „министъра на
образованието и науката“.
§ 13. Приложението към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на Националния център за информация и документация
Изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Дирекция „Административна, финансово-счетоводна дейност и управление на
собствеността“

7

Дирекция „Академично признаване и регулирани професии“

9

Дирекция „Научно-техническа и педагогическа библиотека“

11

Дирекция „Регистри и информационно
осигуряване“

6

Дирек ци я „Заверк и и информационни
продукти“

10

Обща численост

45

“
Заключителна разпоредба
§ 14. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 1, т. 6 и 7 и § 5 по отношение на чл. 11б, т. 1 и 2, които влизат в
сила от 1 януари 2017 г.
Министър:
Меглена Кунева
10014
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НАРЕДБА № 15
от 8 декември 2016 г.

за инспектирането на детските градини и
училищата
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата.
(2) С държавния образователен стандарт
по ал. 1 се определят същността, целите и
организацията на инспектирането на детските
градини и училищата.
Чл. 2. (1) Инспектирането е процес на
изготвяне на цялостна независима експертна
оценка на качеството на предоставяното от
детската градина или училището образование
в определен момент от дейността им и определяне на насоките за подобряване.
(2) Целта на инспектирането е установяване
на степента на изпълнението на държавните
образователни стандарти, като се формулира оценка за силните страни в дейността на
образователните институции и за аспектите в
дейността им, които се нуждаят от подобрение.
(3) Инспектирането се състои от следните
взаимносвързани последователни дейности:
1. набиране на информация по определени
индикатори за дейностите, осъществявани от
детската градина или училището;
2. оценяване, което се състои в съпоставяне
на получените данни с критериите по чл. 274,
ал. 5, т. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование;
3. подпомагане, което се състои във формулиране на препоръки за подобряване на
дейността на детската градина или училището.
(4) Информацията по ал. 3, т. 1 се набира
чрез наблюдение, проучване на документация,
изслушване и проучване на мнението на ученици, родители и други заинтересовани страни,
както и преглед на интернет страницата и
портфолиото на образователната институция.
Чл. 3. Предмет на инспектиране са всички
дейности, осъществявани от детската градина
или училището, и постигнатите резултати.
Чл. 4. Обект на инспектирането са всички
области от дейността на детската градина
или училището.
Чл. 5. При извършване на инспектирането
се отчита влиянието на външната среда, в която функционира образователната институция.
Чл. 6. (1) Инспектирането на детските
градини и училищата в системата на предучилищното и училищното образование се
осъществява чрез извършване на инспекция
от Националния инспекторат по образованието (НИО).
(2) Инспекцията се планира и провежда
по начин, който не нарушава дейността на
образователната институция.
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Г л а в а

в т о р а

ОБЛАСТИ, КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ
ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ И ОЦЕНКА
Чл. 7. (1) Областите за инспектиране на
детската градина и училището са:
1. образователният процес;
2. управлението на институцията.
(2) Областта образователен процес включва:
преподавателската и възпитателската дейност;
оценяването на резултатите от обучението,
като се отчита индивидуалният напредък на
всяко дете, подкрепата на децата със специални
образователни потребности, взаимоотношенията между педагогическите специалисти и
децата или учениците и превенцията срещу
отпадане от системата на образованието.
(3) Областта управление на институцията
включва: управление на финансовите средства;
управление на човешките ресурси; професионалните умения и компетентности на педагогическите специалисти; взаимодействията
със заинтересованите страни и управлението
на физическата среда.
Чл. 8. Критериите за инспектиране на
детската градина и училището са стандарти
за качество, въз основа на които се прави
оценка на образователната институция по
областите на инспектиране. Критериите се
разработват, апробират и усъвършенстват от
директора на Националния инспекторат по
образованието и се публикуват на интернет
страницата на Националния инспекторат по
образованието.
Чл. 9. Индикаторите за инспектиране на
детската градина и училището показват степента, в която са изпълнени критериите за
инспектиране в дадена област. Индикаторите
се разработват, апробират и усъвършенстват
от директора на Националния инспекторат по
образованието и се публикуват на интернет
страницата на Националния инспекторат по
образованието.
Чл. 10. (1) Цялостната оценка на качеството на предоставяното от детската градина
или училището образование се формира като
средноаритметична стойност от оценките на
всички области за инспектиране.
(2) Оценката на всяка отделна област за
инспектиране представлява средноаритметичната стойност от степента на изпълнение на
всеки отделен критерий.
(3) Степента на изпълнение на отделните
критерии се определя в проценти според
наличието или липсата на всеки отделен
индикатор.
Чл. 11. (1) Цялостната независима експертна оценка на качеството на предоставяното от
детската градина или училището образование
се формира, като получените проценти се
превръщат в качествени оценки.
(2) При получен резултат от инспекцията:
1. под 30 процента оценката е незадоволителна;
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2. от 30 до 50 процента оценката е задоволителна;
3. от 50 до 75 процента оценката е добра;
4. над 75 процента оценката е много добра.
Г л а в а

т р е т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКЦИЯТА
Чл. 12. (1) Образователната институция се
инспектира веднъж на всеки пет години. В
случай че оценката от последната извършена
инспекция е незадоволителна, нова инспекция
се извършва в срок от шест месеца до една
година.
(2) Инспекцията обхваща периода между
последната и настоящата инспекция.
(3) Инспек ци ята започва със заповед,
издадена от директора на НИО, в която се
определят ръководителят и съставът на инспектиращия екип и срокът за извършване
на инспекцията.
Чл. 13. Инспекцията на образователната
институция се извършва на три етапа със
следната продължителност:
1. подготвителен – до десет дни;
2. същински – до пет дни;
3. заключителен – до десет дни.
Чл. 14. (1) Подготвителният етап на инспекцията включва:
1. уведомяване на директора и персонала
на образователната институция за предстоящата инспекция;
2. представяне на списък на необходимите
документи, в т.ч. стратегията за развитието
на детската градина или училището и плана
за действие към нея, както и ежегодните отчети за изпълнение на плана, включително
докладите от самооценяването за периода,
който обхваща инспекцията;
3. проучване и анализ на предоставените
документи;
4. уговаряне на срещи с родители и други
заинтересовани страни.
(2) С ъщ и нск и я т ета п на и нспек ц и я та
включва провеждане на уговорените срещи,
посещение на образователната институция и
наблюдение на образователния процес.
(3) Заключителният етап на инспекцията
включва обработване и обобщаване на получената информация, поставяне на оценка по
описаната в чл. 10 и 11 методика, определяне
на насоките за подобряване на дейността на
детската градина или училището, изготвяне
на доклад за извършената инспекция до директора на НИО и даване на препоръки за
предприемане на конкретни действия за подобряване на качеството на предоставяното от
детската градина или училището образование
в съответствие с определените насоки.
(4) Копие о т док ла да за извършената
инспекция се изпраща до директора на инспектираната институция и до началника на
регионалното управление по образованието.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Тази наредба се приема на основание чл. 22, ал. 4 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
Министър:
Меглена Кунева
10044

НАРЕДБА № 16
от 8 декември 2016 г.

за управлението на качеството в институциите
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за управление
на качеството в институциите.
(2) Държавният образователен стандарт
за управление на качеството в институциите
включва:
1. същност, принципи и цели на управлението на качеството в институциите;
2. рамкови изисквания към управлението
на качеството в институциите;
3. органи за управление на качеството в
институциите.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за управление на качеството в институциите
се прилага за детските градини и училищата
от системата на предучилищното и училищното образование.
Раздел II
Същност, принципи и цели на управлението
на качеството в институциите
Чл. 3. Качество на образованието е степента
на съответствие на предоставяните публични
образователни услуги със:
1. нормативните изисквания (закони, държавните образователни стандарти и други
юридически актове);
2. очакванията на гражданите и потребителите на образователните услуги (ученици,
родители, работодатели);
3. очакванията на други заинтересовани
страни.
Чл. 4. Управлението на качеството в институциите е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране,
планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата
на детските градини и училищата.
Чл. 5. Управлението на качеството в институциите се основава на следните принципи:
1. ефикасност и ефективност;
2. автономия и самоуправление;
3. ангажираност и сътрудничество между
участниците в процеса;
4. ясно разпределение на отговорностите
за постигане на целите на институцията;
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5. непрекъснатост и прозрачност на процеса
на управление на качеството в институцията.
Чл. 6. Целите на управлението на качеството в институциите са:
1. повишаване на качеството на предоставяното образование в детските градини и
училищата;
2. подобряване на индивидуалния напредък на всяко дете и ученик по отношение на
неговите образователни резултати;
3. организационно развитие на детските
градини и училищата.
Раздел III
Рамкови изисквания за управлението на качеството в институциите
Чл. 7. Рамковите изисквания са минималните задължителни изисквания към управлението на качеството в детската градина
и училището и се отнасят до:
1. анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения
в работата на детските градини и училищата;
2. областите на самооценяването;
3. участниците в процеса на самооценяването;
4. условията и реда за извършване на самооценяването;
5. съдържанието на доклада от самооценяването;
6. начините на представяне на резултатите
от самооценяването;
7. срока на съхранение на документацията
от самооценяването.
Чл. 8. (1) Анализирането, планирането,
изпълнението на дейностите и внасянето на
подобрения в работата на детските градини
и училищата се осъществява на всеки две
години чрез разработването и изпълнението
на стратегията по чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона
за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).
(2) Стратегията се разработва за период
от 4 години, като за всеки две учебни години се разработва план за действие към нея,
конкретизиращ дейностите по изпълнението
є за съответните учебни години.
(3) Документите по ал. 2 се приемат от
педагогическия съвет и се одобряват от обществения съвет на детската градина или
училището.
(4) Планът за действие по ал. 2 се приема
преди началото на първата учебна година.
(5) Стратегията за развитие на детската
градина или училището и планът за действие
към нея се публикуват на интернет страницата
на институцията.
Чл. 9. (1) Анализирането в процеса на управление на качеството в институциите се
основава на данните за:
1. резултатите от изпълнението на целите
на институцията;
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2. силните и слабите страни, възможностите
и рисковете за развитието на институцията;
3. индивидуалния напредък на всяко дете
и ученик по отношение на неговите образователни резултати;
4. специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на качеството на
предоставяното образование, в това число
факторите на социалната среда.
(2) Анализирането е етап от разработването или актуализирането на стратегията за
развитието на институцията.
Чл. 10. (1) Планирането на дейностите
в процеса на управление на качеството се
извършва на основата на анализа по чл. 9 и
включва определяне на:
1. дейности за постигане на целите от
стратегията за развитие на институцията;
2. отговорните лица и сроковете;
3. необходимите ресурси;
4. показателите за измерване на постигането
на целите, заложени в стратегията.
(2) Планът за действие е част от стратегията за развитието на институцията и я
конкретизира.
Чл. 11. (1) Изпълнението на дейностите
от плана за действие към стратегията за
развитие на институцията е реализирането
на заложените в нея цели.
(2) Отчетът на изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията се
представя за приемане на педагогическия
съвет и за становище на обществения съвет.
Чл. 12. Оценяването в процеса на управлението на качеството се извършва чрез
самооценяване и инспектиране.
Чл. 13. (1) Самооценяването е процес на
изготвяне на вътрешна оценка на качеството
на предоставяното образование за две поредни учебни години чрез дейности, процедури
и критерии, определени от детската градина
или училището.
(2) Процесът на самооценяването завършва
преди края на всяка втора учебна година.
(3) Самооценяването се извършва в следните области:
1. у правление на инстит у ци ята, което
включва: ефективно разпределяне, използване
и управление на ресурсите за повишаване
на качеството в институцията, лидерство,
стратегии и планиране, взаимодействие на
всички заинтересовани страни;
2. образователен процес, който включва:
обучение, възпитание и социализация и резултатите от тях, като се отчита индивидуалният
напредък на всяко дете, подкрепата на децата
със специални образователни потребности и
превенцията срещу отпадане от системата на
образованието.
Чл. 14. Участници в процеса на самооценяването са учениците, учителите, директорът,
другите педагогически специалисти, както и
родителите.

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

Чл. 15. Самооценяването се извършва от
работна група от представители на институцията, която:
1. предлага на директора дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяването на качеството
на предоставяното образование в детската
градина или училището;
2. провежда самооценяването;
3. изготвя доклад от самооценяването,
който представя на директора.
Чл. 16. Дейностите и процедурите по самооценяването се включват в правилника за
дейността на детската градина или училището.
Чл. 17. (1) Критериите, показателите и инструментите за самооценяване на качеството
на предоставяното образование се приемат
от педагогическия съвет след предложение
на работна група по самооценяването и се
утвърждават от директора.
(2) Задължителен инструмент в процеса на
самооценяване е организирането на редовно
анкетно проучване на мнението на родителите
за качеството на образователните услуги и
цялостната дейност на институцията.
(3) Инструмент в процеса на самооценяване
може да бъде организирането на анкетно проучване на мнението на учениците за качеството на образователните услуги и цялостната
дейност на институцията, съобразено с възрастовата категория на анкетираните ученици.
Чл. 18. Самооценяването включва следните етапи:
1. определяне на работната група;
2. обучение на членовете на работната група;
3. подготовка – определяне на дейностите, процедурите, критериите, показателите и
инструментите за самооценяване;
4. провеждане на информационна кампания
сред учениците, учителите, другите педагогически специалисти и родителите;
5. провеждане на самооценяването;
6. обработване на информацията от проведеното самооценяване;
7. анализиране на получените резултати
от самооценяването;
8. предлагане на мерки за внасяне на
подобрения в работата на институцията за
повишаване на качеството на предоставяното
образование;
9. изготвяне на доклад от самооценяването;
10. утвърждаване на доклада от самооценяването.
Ч л. 19. Док ла д ът о т самооцен яването
съдържа:
1. информация за вътрешната и външната
среда, в която функционира институцията
през периода на самооценяването;
2. данни за използваните инструменти при
самооценяването;
3. данни за резултатите от самооценяването;
4. сравнение на данните с резултатите от
предходното самооценяване;
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5. анализ на резултатите от самооценяването;
6. предложения за мерки за внасяне на
подобрения в работата на институцията за
повишаване на качеството на предоставяното
образование, срокове и отговорни лица за
тяхното изпълнение.
Чл. 20. Докладът от самооценяването се
утвърждава от директора преди края на втората учебна година.
Чл. 21. Докладът е част от двугодишния
отчет за изпълнението на плана за действие
към стратегията за развитието на детската
градина или училището.
Чл. 22. Мерките за повишаване на качеството на образованието се публикуват на интернет
страницата на институцията в 7-дневен срок
след утвърждаването им от директора и са
достъпни за период не по-малък от 4 години
от публикуването им.
Чл. 23. Документацията от самооценяването се съхранява в институцията не по-малко
от 5 години.
Чл. 24. Внасянето на подобрения в работата
на институцията се извършва:
1. чрез изпълнение на плана за действие
към стратегията по чл. 8, ал. 2, в който се
включват мерките, предложени от работната
група по самооценяването и обществения съвет
и приети от педагогическия съвет;
2. чрез изпълнение на препоръките след
оценката и насоките от инспекцията по чл. 274,
ал. 5, т. 3 ЗПУО.
Чл. 25. При необходимост стратегията за
развитие на детската градина или училището
се актуализира и в нея се формулират нови
цели за развитие на детската градина или
училището.
Раздел IV
Органи за управление на качеството в институциите
Чл. 26. Органи за управление на качеството
в институциите са директорът и педагогическият съвет.
Чл. 27. (1) Директорът организира, контролира и отговаря за процеса на управлението
на качеството, като със заповеди:
1. организира изпълнението на дейностите
по чл. 9, ал. 1 и 3, чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 1;
2. определя работна група по чл. 15, нейния състав, задачите и сроковете за тяхното
изпълнение;
3. осигурява обучение на членовете на
работната група;
4. организира провеждането на информационна кампания сред учениците, учителите,
другите педагогически специалисти и родителите;
5. определя начина на участие на учениците,
учителите, другите педагогически специалисти
и родителите в процеса на самооценяването;
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6. утвърждава дейностите, процедурите,
критериите, показателите и инструментите
за самооценяването по чл. 18, т. 3;
7. утвърждава доклада по чл. 19.
(2) Директорът запознава педагогическия
съвет и обществения съвет с док лада от
самооценяването и двугодишния отчет за
изпълнението на плана към стратегията.
Чл. 28. Педагогическият съвет приема двугодишния отчет към плана за действие към
стратегията за развитие на детската градина
или училището и мерки за повишаване на
качеството на образованието.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) За учебните 2016/2017 и 2017/2018 г.
самооценяването по чл. 13 завършва до 1
август 2018 г.
(2) За самооценяването по ал. 1 работната
група по чл. 15 се определя в двумесечен срок
от влизането в сила на тази наредба.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 2
от 2015 г. за осигуряване на качеството на
професионалното образование и обучение,
издадена от министъра на образованието и
науката на основание чл. 9а, ал. 4 от Закона
за професионалното образование и обучение.
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 15 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
Министър:
Меглена Кунева
10045

КОМИСИ Я ЗА РАЗК РИВА НЕ Н А ДО
КУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИ
НАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖ
ДАНИ КЪМ ДЪРЖ АВНА СИГ УРНОСТ
И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисията за
разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия и на
нейната администрация (обн., ДВ, бр. 41 от
2007 г.; изм., бр. 85 от 2007 г., бр. 88 от 2008 г.,
бр. 5 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2012 г.,
бр. 105 от 2013 г. и бр. 28 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 21 ал. 2 се изменя така:
„(2) А дминистрацията включва: служители на пряко подчинение на председателя
и три дирекции:
1. вътрешен одитор;
2. служител по сигурността на информацията;
3. служител по сигурността на автоматизираните информационни системи;
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4. д и рек ц и я „Фи на нс ово - с т опа нск и и
правно-административни дейности“;
5. дирекция „Архив“;
6. дирекция „Изследване на архивите и
публична дейност“.
§ 2. Член 23б се изменя така:
„23б. (1) Служителят по сигурността на
информацията е със следните функции:
1. следи за спазването на изискванията
на Закона за защита на класифицираната
информация, Правилника за прилагане на
Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори
във връзка със защитата на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план и правила за пропускателния режим, охраната на сградите, архива
и имуществото на комисията чрез физически
и технически средства, които съгласува с
Министерството на вътрешните работи, и
следи за тяхното изпълнение;
4. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за
защита на класифицираната информация в
рамките на комисията и води регистър на
проучените лица;
6. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията при изтичане на
срока на разрешенията, при напускане или
преназначаване на член на комисията или
на служител от администрацията є, както
и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено
ниво на класификация;
7. информира незабавно в писмена форма
Държавната комисия по сигурността на информацията и компетентната служба за всяка
промяна, отнасяща се до обстоятелствата,
свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;
8. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация
и на взетите мерки, за което информира незабавно Държавната комисия по сигурността
на информацията;
9. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията в
комисията;
10. разработва план за защита на класифицираната информация при положение
на война, военно и л и д ру г о извън редно
положение;
11. организира и провеж да обу чението
на служителите в комисията в областта на
защитата на класифицираната информация;
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12. осъществява с компетентните държавни органи процедура по съгласуване на
достъпа на външни лица до сгради и помещения от състава на комисията, определени
за стратегически зони за сигурност;
13. разработва план за противодействие
на тероризма и защита при терористична
дейност на комисията;
14. осъществява процедура за издаване,
отнемане или прекратяване на разрешения
на сл у ж и т ел и т е о т а д м и н ис т ра ц и я та на
комисията за работа в определените стратегически зони за сигурност;
15. упражнява контрол за съхранението и
за достъпа до информацията от документите
на Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия от
архива на комисията и незабавно в писмена
форма информира председателя на комисията
за случаите на нерегламентиран достъп от
страна на служители, заявители или трети
лица;
16. уведомява специализирана дирекция
„Информационна сигурност“ на Държавна
агенция „Национална сигурност“ при случаи
на компрометиране сигурността на автоматизираните информационни системи или
мрежи в комисията.
(2) Служителят по сигурността на автоматизираните информационни системи е със
следните функции:
1. отговаря за установяването на политиката за сигурност на автоматизираните
информационни системи или мрежи в комисията;
2. определя изискванията за сигурност към
автоматизираните информационни системи
или мрежи, произтичащи от общата политика
за сигурност на организационната единица;
3. координира изготвянето на специфичните изисквания за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи,
процедурите за сигурност и на изработените
на тяхна основа експлоатационни документи
по сигурността;
4. координира обучението по сигурността
на автоматизираните информационни системи или мрежи;
5. осъществява контрол за спазване на
изискванията за сигурност в автоматизираните информационни системи или мрежи;
6. разследва обстоятелствата, свързани с
компрометиране сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи,
и докладва за резултатите на служителя по
сигурността на информацията в комисията,
който уведомява специализирана дирекция
„Информационна сигурност“ на Държавна
агенция „Национална сигурност“;
7. следи за спазване на Закона за защита на
класифицираната информация и Правилника
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за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация по направление
автоматизирани информационни системи и
мрежи;
8. прилага изискванията за информационна сигурност при използването на автоматизирани информационни системи и мрежи
в комисията;
9. осъществява контрол върху дейността
на служителите от администрацията, изпълняващи задълженията на експерти по
информационни технологии;
10. води на строг отчет и контрол достъпа
до видовете мрежи в комисията;
11. осъществява контрол за движението
на информационните активи (компютърна,
офис техника и мрежово оборудване);
12. определя реда за използване на външни записващи устройства и превантивните
мерки за неутрализиране на заплахите за
информационната сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи
в комисията;
13. контролира дейността по функционирането на комуникационната инфраструктура,
на хардуера, на комуникационната и офис
техниката, специализираното програмно осигуряване и системния софтуер на комисията;
14. осъществява кореспонденция и координация с Държавна агенция „Електронно
управление“ във връзка с мрежовата и информационната сигурност и оперативната
съвместимост.“
§ 3. В чл. 24, ал. 2 т. 42 – 46 отпадат и
стават т. 27 – 31 към ал. 2 на чл. 25.
§ 4. В § 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „изменен с Решение на комисията и
Протокол № 49 от 6.12.2016 г.“
§ 5. Приложението към чл. 18, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 18, ал. 2
Численост на администрацията на комисията
Обща численост
в т.ч.:
вътрешен одитор
служител по сигурността на
информацията
служител по сигурността на
автоматизирани информационни
системи
дирекция „Финансово-стопански и
правно-административни дейности“
дирекция „Архив“
дирекция „Изследване на архивите и
публична дейност“

10012

93
1
1

1
31
41
18“.

Председател:
Евтим Костадинов
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 7799
от 27 юни 2016 г.

по административно дело № 12511 от 2013 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Република България – четвърто отделение,
в съдебно заседание на тридесет и първи
май две хиляди и шестнадесета година в
състав: председател: Нина Докторова, членове: Татяна Х инова, Красимир Кънчев,
при секретар Татяна Щерева и с участието
на прокурора Македонка Поповска изслуша
докладваното от председателя Нина Докторова по адм. дело № 12511/2013.
Производството е по реда на чл. 185 – 196
от А дминистративнопроцесуални я кодекс
(АПК).
Образувано е по жалба от „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕА Д, със
седалище и адрес на управление в Пловдив,
представлявано от Костадин Величков и Гочо
Чемширов в качеството им на представители
на изпълнителния директор, подадена чрез
адв. Лора Георгиева, срещу Наредба № 1
от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на
електрическата енергия (наричана по-долу за
краткост „Наредба № 1“ или „наредбата“), издадена от Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране, понастоящем Комисия
за енергийно и водно регулиране (КЕВР),
обн. в ДВ, бр. 33 от 5.04.2013 г.
В жалбата на „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, се съдържат твърдения, че Наредба № 1 е незаконосъобразна.
Незаконосъобразност та є се мот иви ра с
допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправните разпоредби
и несъответствие с целта на закона. Според
оспорващото дружество при приемането на
акта не били спазени минималните срокове
за провеждане на обществени консултации
на проекта със заинтересованите лица. С
предвидения срок от едва 14 календарни
дни били нарушени принципите, заложени в
приетите от Министерския съвет Стандарти
за провеждане на обществени консултации,
където било записано, че за общественото
обсъждане са необходими минимум 30 работни дни (6 седмици). Твърди се също, че
наредбата била с неясно съдържание и била
приета в нарушение на чл. 77 АПК, тъй като
проектът не бил обсъден заедно с постъпилото от „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, становище и изложените в
него предложения и възражения. Отговорът
на КЕВР по становището на дружеството
бил от 14.05.2013 г., т.е. повече от два месеца след подаването му и месец и половина
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след обнародването на наредбата. Липсвали
и мотиви в нарушение на разпоредбите на
чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 ЗНА. Приложените
към оспорения акт мотиви били бланкетни,
непълни и неинформативни.
В жалбата се съдържат и твърдения за
противоречие на конкретни разпоредби от
Наредба № 1 със Закона за енергетиката
(ЗЕ). С чл. 7, ал. 1 незаконосъобразно се
налагали финансови задължения на електроразпределителните дружества за заплащане
на надбавка върху стойността на активната
електрическа енергия в зависимост от използваната реактивна електрическа енергия
за всеки петнадесетминутен интервал. Разпоредбите на чл. 12, ал. 1 – 4 не предвиждали ефективен начин за компенсиране на
дейс т ви т ел н и т е ра зход и на енерг и й н и т е
предприятия, произтичащи от наложени задължения към обществото, което също било
в противоречие със ЗЕ. С разпоредбата пък
на чл. 29 от наредбата се създавала предпоставка за кръстосано субсидиране, което
било недопустимо по силата на чл. 31, т. 6,
буква „а“ ЗЕ. Оспорват се и § 2 и 3 от ПЗР
на Наредба № 1, с които в противоречие със
закона се налагали финансови задължения
на определени дружества, и то с обратно
действие.
С протоколно определение от 13.10.2015 г. е
прекратено производството по делото в частта
му по оспорването на чл. 7, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 и 4 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г.,
тъй като след подаването на жалбата в нея
са настъпили изменения. Едното от тях е
обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 17 от
28.02.2014 г., а другото – в „Държавен вестник“, бр. 4 от 16.01.2015 г. Поради това съдът
е приел за отпаднал първоначалния предмет
на жалбата и съответно правния интерес от
съдебната защита, тъй като липсва непосредствено засягане на субективните права
и интереси. Това определение е оставено в
сила с Определение № 13846 от 17.12.2015 г.,
постановено по адм. дело № 12732/2015 г. от
петчленен състав на Върховния административен съд. С оглед на това производството по
делото продължава само по жалбата в частта
є срещу чл. 29, § 2 и 3 от ПЗР на наредбата.
С жалбата се претендират и разноски.
Ответникът – Комисията за енергийно и
водно регулиране, в открито съдебно заседание чрез процесуалния си представител
оспорва жалбата като неоснователна. Счита,
че оспореният нормативен акт е издаден
при спазване на всички административнопроизводствени правила, при съответствие с
материалния закон и в съответствие с целта
на ЗЕ. Прави възражение за прекомерност
на претендираното и заплатено адвокатско
възнаграждение.
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Участвалият по делото прокурор от Върховната административна прокуратура дава
заключение за основателност на жалбата.
Счита, че при приемане на нормативния
акт не са спазени изискванията на чл. 26,
ал. 2 и чл. 28, ал. 3 ЗН А и чл. 77 А ПК.
Неизпълнението на нормативно разписаната процедура по приемане на нормативен
административен акт било самостоятелно
основание за отмяна.
По допустимостта на жалбата настоящият
състав на Върховния административен съд,
четвърто отделение, намира следното:
Съгласно чл. 186 АПК право да оспорват
подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права,
свободи или законни интереси са засегнати
или могат да бъдат засегнати от него или
за които той поражда задължения. Оспорващото търговско дружество има пряк и
непосредствен правен интерес, тъй като с
оспорените разпоредби за него се пораждат
задъл жени я във връзка с изпълнение на
дейности по осъществяване на лицензията
му. Оспорването на подзаконов нормативен
акт не е ограничено със срок. Поради това
настоящият състав на Върховния административен съд намира, че са налице всички
положителни процесуални предпоставки по
възникване и упражняване правото на съдебно оспорване и не са налице процесуални
пречк и за неговото реа лизиране, поради
което жалбата е допустима.
По основателността на жалбата съдът, за
да се произнесе, съобрази следното:
От приложените към административната
преписка доказателства се установява, че с
протокол № 21 от 29.01.2013 г. е приет проект на Наредбата за регулиране на цените
на електрическата енергия и мотиви към
проекта. Те са публикувани на страницата
на ДКЕВР на 30.01.2013 г., установено от
служебно извършената справка. Направеното
твърдение в жалбата за публикуването само
на проекта на Наредба № 1 без мотивите е
невярно, както и датата на публикуването.
Този извод следва и от съдържанието на
писмо на „Ей и Ес – България“ по проекта
с вх. № Е-130-13-4 от 18.02.2013 г. до КЕВР,
в което се цитира датата на публикуването
на проекта на Наредба № 1.
От съдържанието на мотивите към проекта не може да се установи спазване на
изиск ва не т о, п ред ви дено в ч л. 2 8, а л. 2
ЗНА в релевантната му редакция, обн. в
ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г. По съдържанието
си мотивите към Наредба № 1 представляват описание на съдържанието на Наредба
№ 1. Липсва описание на причините, които
налагат приемането на нова наредба, а не
изменението на текстове от действаща към
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момента; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за
прилагането на новата уредба; очакваните
резултати от прилагането, както и анализ
за съответствие с правото на Европейския
съюз. Представянето на съдържанието на
проекта на наредбата по същността си не
представлява мотиви към проекта, защото
не са изпълнени изискванията на отделните
хипотези, разписани в чл. 28, ал. 2 ЗН А.
Прави впечатление, че дори и становището
на работната група 14 „Енергетика“ с ръководител Николай Налбантов относно проекта
на Наредбата за регулиране на цените на
електрическата енергия не е взето предвид.
Становището е свързано с анализ на съответствието на проекта с Директива 2009/72/
ЕО. В така наречените мотиви липсва анализ
за съответствие на предлаганите текстове от
проекта на наредбата с посочената директива.
Липсата на мотиви или формално предложени
такива без необходимото им съдържание,
изисквано от законодателя в чл. 28, ал. 2
ЗНА, представлява съществено нарушение на
административнопроизводствените правила
при приемането на Наредба № 1.
Задъл жени ята на съставител я на проекта, предвидени в чл. 28, ал. 2 ЗН А, да
включи определено съдържание в мотивите,
респ. в доклада, са също императивно зададени и целят гарантиране на принципите
на обоснованост, стабилност, откритост и
съгласуваност. По този начин Законът за
нормативните актове придава изключително
значение на мотивирането на предложението
за приемане на нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване и
обсъждане с всички заинтересовани страни.
Проект на нормативен акт, към който не са
приложени мотиви, съответно доклад, по
силата на ал. 3 на чл. 28 ЗНА не следва да
се обсъжда от компетентния орган. Мотивите, съответно докладът, заедно с проекта
трябва да са публикувани и да са станали
достояние на всички заинтересовани лица,
за да могат същите да се запознаят с тях и
реално да упражнят правото си на предложения и становища по него.
Освен допуснатото нарушение при приемането на Наредба № 1 е допуснато и нарушение
на чл. 77 АПК. След проведеното обществено
обсъждане на 14.02.2013 г. е изготвен доклад
с вх. № Е-1к-121 от 15.03.2013 г., в който
поименно са изброени представителите на
дружествата, присъствали на общественото
обсъждане. Посочени са и постъпилите писмени предложения от присъствалите след
приключване на общественото обсъждане. В
доклада е посочено, че тези писмени предложения и възражения са били обсъдени,
като резултатите били отразени в съгласу-
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вателна таблица, която не е приложена към
административната преписка. Според чл. 77
АПК компетентният орган издава нормативния акт, след като обсъди проекта заедно
с представените становища, предложения и
възражения. По делото не са представени
доказателства за обсъждане на предложенията и възраженията по проекта въпреки
дадените от съда изрични указания на КЕВР,
че е нейна тежестта да докаже спазването на
административнопроизводствените правила
при приемането на Наредба № 1 и спазването
на законовите изисквания.
Нормата на чл. 26, ал. 2 ЗНА (в приложимата є редакция, ДВ, бр. 46 от 2007 г.)
следва да бъде тълкувана в съответствие
с чл. 77 АПК, задължаващ компетентния
орган да издаде нормативен акт, след като
обсъди проекта с направените становища,
предложения и възражения, което в случая
не е изпълнено. От изложените факти се установява, че становището на жалбоподателя
въобще не е взето предвид при общественото
обсъждане на проекта на наредбата. Писмо
във връзка с изясняване на поставените в
него въпроси е изпратено, след като Наредба
№ 1 е била обнародвана и влязла в сила.
На 4.03.2013 г. с писмо вх. № Е-13-32-4 „ЕВН
България Електроразпределение“ – ЕАД, е
представило становище в комисията, с което
предлага част от текстовете в проекта да
бъдат коригирани, както и отправя искане да
бъдат тълкувани определени текстове, в това
число и § 2 и 3 от ПЗР на наредбата. Наредбата е обнародвана в „Държавен вестник“,
бр. 33 от 5.04.2013 г., в сила от същата дата.
Едва на 14.05.2013 г. с писмо изх. № Е-1300-16 председателят на КЕВР е изразил становище само по отношение тълкуването на
§ 2 от ПЗР на наредбата, като е допълнил,
че относно тълкуването на нормата на § 3
дружеството ще бъде допълнително информирано.
Неоснователен е доводът на ответника,
изложен в писмените бележки по делото,
че дори и да било допуснато процесуално
нару шение, то не било съществено и не
можело да доведе до отмяна на акта. Такъв
аргумент е несъстоятелен. Процедурата по
приемане на нормативния административен
акт е разписана императивно в закона и
неизпълнението є е съществено нарушение,
което представлява самостоятелно основание
за отмяна.
При тези данни настоящият състав на
Върховния административен съд, четвърто
отделение, намира, че възражението за допуснато съществено нарушение на процедурните правила при приемането на оспорения
нормативен акт се явява основателно.
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Поради допуснатото съществено нарушение на административнопроизводствените
правила настоящият състав намира, че не
може да се произнесе по релевираните доводи
за материална незаконосъобразност. Липсата
на същински мотиви и доклад към проекта
на нормативния акт, както и непровеждането на обществено обсъждане по правилата,
предвидени в чл. 26, ал. 2 и чл. 28 ЗНА, не
дават възможност да се извърши контрол за
материална законосъобразност на оспорените
разпоредби.
Предвид изхода на делото искането на
жалбоподателя за присъждане на разноски
се явява основателно. В открито съдебно
заседание, проведено на 31.05.2016 г., ответникът чрез процесуалния си представител
е направил възражение за прекомерност на
адвокатското възнаграждение, поискано в
размер на 18 000 лв. Настоящият съдебен
състав намира възражението за основателно
с оглед фактическата и правната сложност
на спора, както и това, че производството в
едната си част е било прекратено. Размерът
на адвокатското възнаграждение ще следва
да се намали до 3000 лв., които ответникът
ще следва да бъде осъден да заплати на „ЕВН
Бъ лгари я Елек т роразп ределение“ – Е А Д,
заедно с останалите доказани разноски, а
именно: държавна такса в размер 50 лв.,
20 лв. такса за обнародване в „Държавен
вестник“ и депозит за съдебно-икономическа
експертиза в размер 1000 лв. Общата сума
на дължимите разноски възлиза на 4070 лв.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1, предложение трето АПК, Върховният
административен съд, четвърто отделение,
РЕШИ:
Отменя Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за
рег улиране на цените на елект рическата
енергия по жалбата на „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕА Д, Пловдив.
Осъжда Комисията за енергийно и водно регулиране да заплати на „ЕВН Българи я Елек т роразп ределение“ – Е А Д, ЕИК
115552190, със седалище и адрес на управление в Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37,
сумата 4070 (четири хиляди и седемдесет) лв.
разноски по делото.
На основание чл. 194 АПК след влизане
на решението в сила същото да се обнародва
в „Държавен вестник“.
Решението може да се обжалва с касационна жа лба пред пет членен състав на
Върховния административен съд в 14-дневен
срок считано от датата на съобщението, че
е изготвено.
Председател:
Георги Колев
9995
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РЕШЕНИЕ № 13033
от 1 декември 2016 г.

по административно дело № 9073 от 2016 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Република България – петчленен състав –
I колегия, в съдебно заседание на шести
октомври две хиляди и шестнадесета година
в състав: председател: Йордан Константинов, членове: Маруся Димитрова, Милена
Златкова, Бисер Цветков, Мадлен Петрова,
при секретар Светла Панева и с участието
на прокурора Динка Коларска изслуша докладваното от съдията Милена Златкова по
адм. дело № 9073/2016.
Производството е по реда на чл. 208 – 228
от А дминистративнопроцесуални я кодекс
(АПК).
Образувано е по касационната жалба на
Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР) – София, бул. Княз Дондуков 8 – 10,
подадена чрез процесуалния є представител
старши експерт юрист Методиева, против
Решение № 7799 от 27.06.2016 г. на Върховния
административен съд, четвърто отделение,
постановено по адм. д. № 12511/2013 г., с което е отменена Наредба № 1 от 18.03.2013 г.
за регулиране на цените на електрическата
енергия (НРЦЕЛ), издадена от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР).
Според касатора налице са всички отменителни касационни основания по чл. 209,
т. 3 АПК – съществено нарушение на съдопроизводствените правила, необоснованост и нарушение на материалния закон. В
касационната жалба се твърди, че мотивите
към проекта на наредбата и докладът вх.
№ Е-Дк-121 от 15.03.2013 г. от говаря т на
изискванията на чл. 28, ал. 2 от Закона за
нормативните актове (ЗНА) в приложимата
му редакция. Наредбата е издадена в изпълнение на делегираните на ДКЕВР (сега
КЕВР) от законодателя правомощия в чл. 21,
ал. 1, т. 3 и чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) (ДВ, бр. 54 от 17.07.2012 г.) и
в срока по параграф 199, ал. 1 ПЗРЗИДЗЕ
(ДВ, бр. 54 от 17.07.2012 г.). Причините за
приемането на нова наредба са посочени в
мотивите към проекта. Не се изисква финансова обосновка, тъй като прилагането на
цените за електрическа енергия не е свързано
с разходи за държавния бюджет. Мотивите
са кратки, но това не означава, че липсват
мотиви въобще. Във връзка с приложението
на чл. 77 АПК съдът е допуснал съществено
процесуално нарушение, тъй като не е указал
на ответника да представи необходимите
писмени доказателства. Видно от приложената към касационната жалба съгласувателна
таблица всички възражения и съображения
са обсъдени и взети предвид. Претендира се
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отмяна на оспореното съдебно решение и
присъждане на разноски, представляващи
юрисконсултско възнаграждение.
Ответникът – „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕА Д, със седалище и адрес на управление: Пловдив, ул. Христо Г.
Данов 37, оспорва касационната жалба чрез
процесуалния си представител юрк. Радев и
заявява претенция за присъждане на разноски
за касационната инстанция, представляващи
юрисконсултско възнаграждение.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за
частична основателност на касационната
жалба.
Върховният административен съд, петчленен състав на първа колегия, след като
прецени наведените в касационната жалба
доводи, ва ли дност та, доп уст имост та, съответствието на решението с материалния
закон в изпълнение изискването на чл. 218
АПК, намира за установено от фактическа
и правна страна следното:
К аса ц ион ната ж а лба кат о пода дена в
срока по чл. 211, ал. 1 АПК и от надлежна
ст рана п рот ив подлежащ на касационно
оспорване съдебен акт, неблагоприятен за
нея, е допустима.
Предмет на съдебен контрол в производството пред Върховни я админист ративен
съд, четвърто отделение, е била НРЦЕЛ № 1
от 18.03.2013 г., издадена от ДКЕВР – обн.,
ДВ, бр. 33 от 5 април 2013 г. Върховният
а д м и н ис т рат и вен с ъд , че т вър т о о т де ле ние, е отменил изцяло оспорената наредба
и е присъдил в полза на жа лбоподател я
нап равени те разноск и в размер 4070 лв.
Първоинстанционният съд е приел, че оспорващото търговско дружество има пряк и
непосредствен правен интерес от оспорването
на подзаконовия нормативен акт, тъй като
същият пораж да за него задължения във
връзка с осъществяването на дейността му,
свързана с издадената от комисията лицензия № Л-140-07 от 13.08.2004 г. за дейността
разпределение на електрическа енергия. Оспорването на нормативен административен
акт не е ограничено със срок. Поради това
е обосновал извод за допустимост на жалбата. Според съда жалбата е основателна,
тъй като е допуснато съществено нарушение
на процедурните правила, изразяващо се в
следното: 1. Мотивите към проекта не отговарят на изискването на чл. 28, ал. 2 ЗНА
в приложимата му редакция. 2. Нарушено
е изискването на чл. 77 ЗНА, което следва
да бъде тълкувано във връзка с нормата на
чл. 26, ал. 2 ЗНА.
Настоящият касационен състав намира
касационната жалба за частично основателна.
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Съгласно чл. 218, ал. 2 АПК при касационната проверка на оспореното първоинстанционно решение съдът следи служебно за
валидността, допустимостта и съответствието
на решението с материалния закон, т.е. тази
проверка не е ограничена до посочените в
касационната жалба касационни основания
по чл. 209, т. 1, т. 2 и т. 3, предложение първо
АПК. Член 218, ал. 1 АПК изисква преценка
само на наведените в касационната жалба
касационни основания по чл. 209, т. 3, предложение второ АПК, свързани с допуснати
съществени нару шени я на съдопроизводствените правила. Съобразявайки задължението си по чл. 218, ал. 2 АПК, настоящият
касационен състав прецен ява решението
на тричленния състав на Върховния административен съд, четвърто отделение, като
валидно и частично недопустимо.
С подадената жалба вх. № Е-13-48-97 от
8.08.2013 г. „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, е оспорило НРЦЕЛ № 1 от
18.03.2013 г., издадена от ДКЕВР – обн., ДВ,
бр. 33 от 5 април 2013 г., в нейната цялост
с доводи за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените
правила. Оспорило е разпоредбите на чл. 7,
ал. 1, чл. 12 ал. 2 – 4, чл. 29, § 2 и 3 ПЗР
с доводи за противоречието им с нормите
на ЗЕ. С определение от 13.10.2015 г. съдът
е прекратил производството по отношение
оспорването на чл. 7, ал. 1 и чл. 12, ал. 2
и 4 от наредбата, като е приел, че поради
измененията в посочените текстове, обнародвани в ДВ, бр. 17 от 28.02.2014 г. и бр. 4
от 16.01.2015 г., жалбата в тази част няма
предмет и не е налице правен интерес от
оспорването. Определението е потвърдено
с Определение № 13846 от 17.12.2015 г. по
адм. д. № 12732/2015 г. на Върховни я административен съд, петчленен състав, и е
влязло в сила на 17.12.2015 г.
Разпоредбите на чл. 10, ал. 2, т. 2 и 6 от
Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране
на цените на електрическата енергия (ДВ,
бр. 33 от 5.04.2013 г., в сила от същата дата;
изм. и доп., бр. 17 от 28.02.2014 г., в сила
от 28.02.2014 г.) по жалби на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и „ЧЕЗ Електро
България“ – А Д, са отменени с влязло в
сила Решение № 11674 от 5 ноември 2015 г.
по адм. д. № 9747/2014 г. на Върховния админист рат ивен съд, чет върто отделение,
потвърдено с Решение № 2022 от 23.02.2016 г.
по адм. д. № 294/2016 г., петчленен състав
на Върховни я административен съд (ДВ,
бр. 20 от 15 март 2016 г.). Съгласно чл. 194
АПК съдебното решение, с което съдът се
произнася по оспорването на подзаконови
нормативни актове, като обявява нищожност или отмен я подзаконов нормативен
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акт (изцяло или частично), се обнародва по
начина, по който е бил обнародван актът,
и влиза в сила от деня на обнародването
му. Съгласно чл. 195, ал. 1 АПК подзаконовият нормативен акт се счита отменен
от деня на влизането в сила на съдебното
решение. Съдебното решение и по аргумент
на чл. 193, ал. 2 АПК има действие спрямо
всички. Безспорно в случаите, когато оспореният нормативен административен акт е
отменен с влязло в сила съдебно решение,
независимо от това, че жалбоподателят не
е участвал като страна в това производство,
то оспорването му е преклудирано и съдът
не дължи произнасяне по него. Отмяната
на оспорена правна норма от нормативен
административен акт към момента на постановяване на решението обосновава извод
за липса на предмет на оспорването и липса
на правен интерес от оспорването на вече
отменена правна норма, тъй като съгласно
чл. 195, ал. 1 АПК съдебното решение за
неговата отмяна няма обратно действие и не
премахва породените от тази правна норма
правни последици от момента на влизането
є в сила. Според ал. 2 на чл. 195 АПК правните последици, възникнали от подзаконов
нормативен акт, който е обявен за нищожен
или е отменен като унищожаем, се уреждат
служебно от компетентния орган в срок не
по-дълъг от три месеца от влизането в сила
на съдебното решение. Според приетото в ТР
№ 2 от 27.06.2016 г. по ТД № 2/2015 г. на ОСС
на І и ІІ колегия на ВАС законодателното
уреждане в разпоредбата на чл. 195, ал. 2
АПК на отделно производство пред административния орган по въпроса за правните
последици от отменен или обявен за нищожен
подзаконов нормативен акт изключва възможността за разглеждане на претенциите в
исково производство по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ.
Съгласно чл. 8, ал. 3 ЗОДОВ, когато закон
или указ е предвидил специален начин на
обезщетение, този закон не се прилага. Поради това вредите, причинени на граждани
и на юридически лица при или по повод
изпълнението (действието) на подзаконов
нормативен акт в периода, преди той да бъде
отменен като незаконосъобразен или обявен
за нищожен, не подлежат на обезщетяване
по реда на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ. Съгласно
чл. 130, ал. 2 от Закона за съдебната власт
тълкувателните решения и тълкувателните
постановления са задължителни за органите
на съдебната власт. Мотиви в този смисъл
за липсата на правен интерес за оспорване
на отменени разпоредби от НРЦЕЛ № 1 от
2013 г. са изложени и в Определение № 13846
на ВАС, петчленен състав, от 17.12.2015 г. по
адм. д. № 12732/2015 г., посочено по-горе.
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Изложеното обуславя извод за недопустимост на съдебното решение поради липсата
на годен предмет на оспорване и правен
интерес от оспорването както на разпоредбите на чл. 7, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 и 4, разпоредбите на чл. 10, ал. 2, т. 2 и 6, така и на
всички останали отменени към момента на
постановяване на решението норми от НРЦЕЛ, а именно: чл. 1, т. 2, чл. 3, т. 2, чл. 7,
ал. 10, т. 4, чл. 10, ал. 7, чл. 12, ал. 3, 4, 5
и 6, отменени с Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. (ДВ,
бр. 17 от 28.02.2014 г.). Поради това в посочената част същото следва да се обезсили,
а производството по делото да се прекрати.
Оспореното решение в остана лата м у
част е допустимо и правилно, постановено
в съответствие с нормата на чл. 28, ал. 2
ЗНА в приложимата редакция (ДВ, бр. 46
от 2007 г.). Същата изисква мотивите, съответно докладът, към проекта на нормативен
акт да съдържат: причините, които налагат
приемането, целите, които се поставят, финансовите и други средства, необходими за
прилагането му, очакваните резултати от
прилагането, включително финансови, ако
има такива, анализ за съответствие с правото
на ЕС. В случая в мотивите към проекта е
посочено, че същият е разработен от ДКЕВР
в изпълнение на чл. 36, ал. 3 във връзка с
чл. 21, т. 3 ЗЕ. С чл. 36, ал. 3 ЗЕ (изм. в
ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
се делегира компетентност на комисията
да приеме наредба за регулиране цените на
електрическата енергия. В по-старата си редакция тази норма предвижда, че наредбите,
посочени в нея, се издават от Министерския
съвет по предложение на комисията. Вярно
е, че това налага приемането на нова наредба от компетентния орган и може да бъде
прието като една от причините, налагащи
приемането є по смисъла на чл. 28, ал. 2,
т. 1 ЗНА, в какъвто смисъл са доводите на
касатора. В останалата си част обаче мотивите към проекта, както и докладът с вх.
№ Е-Дк-121 от 15.03.2013 г., преразказват
на к рат ко ч рез марк и ра не с ъд ърж а н ие т о
на наредбата, но в тях не се казва нищо за
целите, които се поставят с изработването
на проекта, финансовите и други средства,
необходими за прилагането на подзаконовия
нормативен акт, който се предлага да бъде
приет, очакваните резултати от прилагането
му, включително финансови, ако има такива,
анализ за съответствие с правото на ЕС. В
§ 5 от ПЗР на самата наредба е посочено,
че тя е в съответствие с изискванията на
Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия
на Европейския парламент и на Съвета от
13 юли 2009 г., но това не санира липсата
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на мотиви към проекта относно анализа за
съответствие с правото на ЕС. По отношение
на наличието в мотивите на анализ относно
необходимите финансови средства в ЗН А
липсва изискване такъв да е налице само
по отношение на необходимите финансови
средства от бюджета, в какъвто смисъл са
твърденията на касатора. За да е незаконосъобразен подзаконовият административен акт
поради липсата на мотиви, не е необходимо
да липсват мотиви въобще, а е достатъчно
изложените мотиви да не отговарят на всички изисквания относно тяхното съдържание,
регламентирани в чл. 28, ал. 2, т. 1 – 5. В
случая с оглед прецизност на изложението
следва да се посочи, че същите мотиви и
същият доклад към проекта за наредбата са
обсъдени в Решение № 11674 от 5 ноември
2015 г. по адм. д. № 9747/2014 г. на Върховния
административен съд, четвърто отделение,
потвърдено с Решение № 2022 от 23.02.2016 г.
по адм. д. № 294/2016 г., петчленен състав
на Върховни я административен съд (ДВ,
бр. 20 от 15 март 2016 г.), цитирано по-горе.
Поради това, че мотивите към проекта не
отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 2
ЗН А, оспорените норми на чл. 10, ал. 2,
т. 2 и 6 от наредбата са отменени. Както е
посочено в това съдебно решение, процедурата по приемане на нормативния административен акт е разписана императивно
в закона и неизпълнението є е съществено
нарушение, представляващо самостоятелно
основание за отмяна. Поради това не следва
да се обсъждат доводите на касатора за допуснато съществено процесуално нарушение
на чл. 171, ал. 4 във връзка с чл. 196 АПК,
тъй като преценката за това не би променила крайния извод за незаконосъобразност
на оспорения подзаконов нормативен акт.
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Поради така изложените съобра жени я
решението в частта му, в която е отменена
НРЦЕЛ № 1 от 18.03.2013 г., издадена от
ДКЕВР, обн. в ДВ, бр. 33 от 5 април 2013 г., т.е.
преди измененията в ДВ, бр. 17 от 28.02.2014 г.
и бр. 4 от 16.01.2016 г. – предмет на допустимо
оспорване, съгласно заявеното в жалбата и
според приетото в Определение № 13846 от
17.12.2015 г. по адм. д. № 12732/2015 г. на
Върховния административен съд, петчленен
състав, като правилно и законосъобразно
следва да бъде оставено в сила.
При този изход на спора и с оглед частичната основателност на касационната жалба на
страните за настоящото касационно производство разноски не следва да се присъждат.
Мотивиран така и на основание чл. 221,
ал. 3 и ал. 2, предложение първо АПК Върховни ят административен съд, петчленен
състав на първа колегия,
РЕШИ:
Обезсилва Решение № 7799 от 27.06.2016 г.
на Върховния административен съд, четвърто отделение, постановено по адм. д.
№ 12511/2013 г., с което са отменени чл. 7,
ал. 1, чл. 12, ал. 2 и 4, чл. 10, ал. 2, т. 2
и 6 (предишна т. 5), чл. 1, т. 2, чл. 3, т. 2,
чл. 7, ал. 10, т. 4, чл. 10, ал. 7, чл. 12, ал. 3,
4, 5 и 6 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за
рег улиране на цените на елект рическата
енергия, издадена от Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране, и прекратява
производството в посочената част.
Оставя в сила решението в останалата
му част.
Решението не подлежи на обжалване.
Председател:
Георги Колев
9996
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-19
от 26 септември 2016 г.

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-1469
от 30 ноември 2016 г.
относно изменение на Заповед № 8121з-212 от
24.02.2015 г. за утвърждаване на Класификатор
на длъжностите в МВР, изменена със заповеди: № 8121з-255 от 6.03.2015 г., № 8121з-295
от 20.03.2015 г., № 8121з-345 от 31.03.2015 г.,
№ 8121з-391 от 9.04.2015 г., № 8121з-943 от
6.08.2015 г., № 8121з-1044 от 1.09.2015 г., № 8121з671 от 30.06.2016 г., № 8121з-1003 от 13.09.2016 г.
и № 8121з-1197 от 20.10.2016 г.
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от
Закона за Министерството на вътрешните работи
нареждам:
Изменям Заповед № 8121з-212 от 24.02.2015 г.
относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР, изменена със заповеди: № 8121з255 от 6.03.2015 г., № 8121з-295 от 20.03.2015 г.,
№ 8121з-345 о т 31.03.2015 г., № 8121з-943 о т
6.08.2015 г., № 8121з-1044 от 1.09.2015 г., № 8121з671 от 30.06.2016 г., № 8121з-1003 от 13.09.2016 г.
и № 8121з-1197 от 20.10.2016 г., както следва:
1. В приложение № 1 „Класификатор на длъжностите в МВР А. Държавни служители с висше
образование“:
1.1. В т. Х. Дирекции, административни дирекции, научноизследователски и научно-приложни
институти, „Звено за вътрешен одит“, „Звено за
финансов контрол и материални проверки“ и
звена, създадени по реда на чл. 33, т. 7 ЗМВР:
– ред № 3а се заличава;
– добавят се редове № 23 и № 24:
„23, Главен инспектор, Инспектор, Изпълнителска, Бакалавър, 5 г.
24, Старши инспектор, Инспектор, Изпълнителска, Бакалавър, 4 г.“
1.2. В т. ХІ. Академия на МВР (АМВР) се
добавят редове № 27 и № 28:
„27, Главен инструктор (ЦБПС), Инспектор,
Изпълнителска, Бакалавър, 3 г.
28, Старши инструктор (ЦБПС), Инспектор,
Изпълнителска, Бакалавър, Не се изисква.“
2. В приложение № 4 „К ласификатор на
длъжностите в МВР Г. Държавни служители
по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР“ редове № 3, 4а,
6, 11, 12, 22, 35, 36, 38, 51, 52, 64, 69, 77 и 82 се
заличават.
Заповедта влиза в сила от 29.11.2016 г.
Министър:
Р. Бъчварова
10030

На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1
и ал. 5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти
в Европейския съюз във връзка със заявление
с вх. № АО-803 от 26.04.2016 г., сертификат за
акредитация № 11 ОСП и Заповед № А671 от
28.12.2015 г., издадени от ИА „Българска служба за акредитация“, и Заповед № РД-09-722 от
26.04.2016 г. на министъра на земеделието и
храните разрешавам на „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ“ – ООД, с ЕИК 201488864, със седалище
и адрес на управление в Република България,
област Велико Търново, община Велико Търново,
гр. Велико Търново 5000, бул. България 14Б, ет. 1:
Да извършва контрол и сертификация на
продукти съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното
производство и етикетирането на биологични
проду кти и за отм яна на Регламент (ЕИО)
№ 2092/91 (ОВ на EC, L 189 от 20 юли 2007 г.)
и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от
5 септември 2008 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент № 834/2007
на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното
производство, етикетирането и контрола (OB, L
250, 18.09.2008 г.).
Продуктовият обхват на разрешението включва: живи или непреработени земеделски продукти;
преработени земеделски продукти, предназначени
за храна; фуражи; посадъчен и посевен материал, дрожди, използвани за храна или фураж, без
аквакултури и продукти от тях.
Разрешението е валидно до 28.12.2019 г.
Министър:
Д. Танева
9988

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-661
от 17 ноември 2016 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1
от Закона за биологичното разнообразие с цел
опазване на вековни и забележителни дървета:
1. Обявявам за защитени следните вековни и
забележителни дървета:
1.1. Летен дъб (Quercus robur) на възраст над
200 години с височина над 20 м, обиколка на
ствола 3,40 м, намиращ се в поземлен имот
с идентификатор 69660.460.6 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището на
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гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол,
одобрени със Заповед № РД-18-61 от 16.04.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК. Вековното дърво е с координати X= 473827, 946766, Y=
4723438, 92917 в координатна система БГС 2005 г.
1.2. Черна черница (Morus nigra) на възраст
36 години с височина около 4,40 м, обиколка на
ствола (на височина 1 м) – 0,98 м, намираща се
в УПИ жилищен комплекс, кв. 243, по плана
на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, с административен адрес: ж.к.
Оптикоелектрон 1, бл. 13. Вековното дърво е с
координати X=268064, 537895, Y= 4709238, 68239
в координатна система БГС 2005 г.
1.3. Смърч (Picea abies) на възраст около 100
години с височина около 30 м, обиколка на ствола (на височина 1,20 м) – 4,50 м, намиращ се в
местност Горна поляна, поземлен имот № 016074,
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Кръстава, ЕК АТТЕ 41136,
община Велинград, област Пазарджик. Вековното дърво е с координати X=235283, 595547, Y=
4650408, 560665 в координатна система БГС 2005 г.
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стъблата и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.
3. Обектите да се впишат в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Стара Загора, и РИОСВ – Пазарджик, да осигурят обозначаването на вековните
дървета.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
10008
ЗАПОВЕД № РД-662
от 17 ноември 2016 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие поради обстоятелството, че е
унищожено:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво от вида
летен дъб (Quercus robur), намиращ се в местност
Ормана, землището на с. Староселци, община
Искър, област Плевен, обявено със Заповед
№ 235 от 4.04.1980 г. на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 35 от 1980 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1166.
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2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
10009

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 692
от 29 септември 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило искане
вх. № ГР-70-00-25 от 28.01.2015 г. от „Пен Дꞌор
ингредиенти“ – ООД, за издаване на виза за
проектиране за застрояване с жилищна сграда с
офиси и магазини в УПИ IV-1213 – за жс, офиси
и магазини, кв. 22, м. Ж.к. Люлин – 2 м.р., район
„Люлин“.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение за виза за проектиране в УПИ IV;
извадка от търговски регистър за актуално състояние на дружеството; скица от СГКК – София,
за поземлен имот с идентификатор 68134.4356.670
(стар идентификатор 68134.4356.650, 68134.4356.652;
номер по предходен план: 1213, кв. 22, парцел
IV); нотариален акт № 24, том II, рег. № 3071,
дело № 182 от 27.05.2008 г. за имот с пл. № 1213
на името на „Пен Д'ор ингредиенти“ – ООД;
договор рег. № РД-561-182 от 5.08.2010 г., по силата на който Столична община прехвърля на
„Пен Дꞌор ингредиенти“ – ООД, част от имот с
идентификатор 68134.4356.650 с площ 306 кв. м,
идентичен с реална част от УПИ IV-1213, и част
от имот с идентификатор 68134.4356.652 с площ
278 кв. м, идентичен с реална част от УПИ V – за
коо, а „Пен Дꞌор ингредиенти“ – ООД, прехвърля
на Столичната община имот с идентификатор
68134.4356.653 с площ 812 кв. м, идентичен с
реална част от поземлен имот № 1213, отреден
за улица.
С писмо вх. № ГР-70-00-25-[1] от 9.02.2015 г. е
представена презаверена скица за поземлен имот
с идентификатор 68134.4356.670.
С писмо изх. № ГР-70-00-25-[2] от 20.03.2015 г.
са дадени указания на заявителя.
С молба вх. № ГР-70-00-25-[3] от 8.05.2015 г.
е направено искане за одобряване на план за
регулация на УПИ IV-650, 652, кв. 22. Към молбата са приложени: документи за собственост;
удостоверение от район „Люлин“, че имот с
идентификатор 68134.4356.670 е идентичен с УПИ
IV-1213 – за жс, офиси и магазини, одобрен със
Заповед № РД-09-50-540 от 7.04.2010 г. на главния
архитект на София; извадка от графичната и
текстовата част на ИПРЗ, одобрен със Заповед
№ РД-09-50-540 от 7.04.2010 г. на главния архитект на София; скица за имот с идентификатор
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68134.4356.670; комбинирана скица; скици за имоти с идентификатори 68134.4356.650, 68134.4356.652
и 68134.4356.653.
Със заявления вх. № САГ16-ГР00-804, САГ16ГР00-804-[1] и САГ16-ГР00-804-[2] от 8.02.2016 г.
се прави искане на основание чл. 134, ал. 2,
т. 4 ЗУТ за ИПУП, одобрен с Решение № 413
от 19.07.2012 г. на СОС, в частта му относно
УПИ ІV-650, 652 – за офиси и магазини, като
регулационните граници бъдат нанесени в съответствие с имотните. Приложени са: документи
за собственост; Решение № 59 от 30.03.2001 г.
на СОС с извадка от графичната част за кв. 22;
Решение № 63 от 30.03.2001 г. на СОС с извадка
от графичната част; Заповед № РД-09-50-244 от
11.03.2005 г. на главния архитект на София с графична част; скица от район „Люлин“ за УПИ IV1213; АЧОС № 6918 от 2.06.2006 г.; Решение № 87
от 25.02.2010 г. на СОС; Заповед № РД-09-50-540
от 7.04.2010 г. на главния архитект на София с
графична част; скици за имоти с идентификатори 68134.4356.300, 68134.4356.653, 68134.4356.650,
68134.4356.652, 68134.4356.670; удостоверение за
идентичност; комбинирана скица по чл. 16, ал. 3
ЗКИР, от която е видно, че имот с идентификатор
68134.4356.670 е идентичен с бивш УПИ IV-1213 – за
жс, офиси и магазини, и частично идентичен с
проектен УПИ ІV-650, 652 – за офиси и магазини, изключен от цялостния план за регулация
на ж.к. Люлин – 2 м.р., поради непредставяне на
предварителен договор по чл. 15 ЗУТ.
С п ис мо и з х . № С А Г16 -Г Р 0 0 - 8 0 4 -[3] о т
29.03.2016 г. заявителят е запознат със становището на отдел „Правен“ с изискванията в него
към проекта.
С п и с м о в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 - 8 0 4 - [4] о т
14.04.2016 г. е направено искане за преразглеждане
на становището на отдел „Правен“ и са предложени варианти за продължаване на процедурата.
С п ис мо и з х . № С А Г16 -Г Р 0 0 - 8 0 4 -[5 ] о т
25.05.2016 г. на главния архитект на СО са предложени варианти за решаване на поставените от
дружеството въпроси.
С п и с м о в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 - 8 0 4 - [6 ] о т
23.06.2016 г. е направено искане за организиране на съвместна среща за решаване на случая.
След проведена съвместна среща с писмо
вх. № САГ16-ГР00-804-[7] от 4.07.2016 г. от „Пен
Д‘ор ингредиенти“ – ООД, е направено искане за
прекратяване на производството по одобряване
на ПУП – ПР по отношение на проектен УПИ
ІV-650, 652 – за офиси и магазини, изключен от
обхвата на одобряване с т. 2 от Решение № 413
от 19.07.2012 г. на СОС.
Искането е разгледано от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-60 от 2.08.2016 г., т. 13, като е взето решение за изпращане в СОС по компетентност
за издаване на решение за прекратяване на производството по одобряване на проект за ПР на
УПИ ІV-650, 652 – за офиси и магазини, кв. 22,
м. Ж.к. Люлин – 2 м.р.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Със Заповед № РД-09-50-514 от 31.03.2010 г. на
главния архитект на СО е допуснато служебно
изработването на план за регулация и режими

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

на застрояване за преструктуриране на ж.к.
Люлин – 2 м.р., и план-схеми по чл. 108, ал. 2
ЗУТ към него.
Административното производство по одобряване на ПР в частта на УПИ IV-650, 652 – за офиси
и магазини, от кв. 22 е проведено като част от
производството по одобряване на цялостния ПРЗ
на м. Ж.к. Люлин – 2 м.р., одобрен с Решение
№ 413 от 19.07.2012 г. на СОС.
С т. 2 от решението ПР за УПИ ІV-650, 652 – за
офиси и магазини, не е одобрен поради липсата
към този момент на доказателства за приложен
предходен план и за собствеността върху имоти
с идентификатори 68134.4356.650, 68134.4356.652,
нов идентификатор 68134.4356.670, поради което
административният орган е приел, че за одобряването му следва да се представи предварителен
договор по чл. 15, ал. 3 ЗУТ.
Липсата на такъв договор прави фактическия
състав недовършен в тази си част и поради недоказано правно основание за одобряване на плана
и изменението в кадастралната карта последният
не е одобрен.
Липсата на одобряване на проекта в частта
му относно ПР на УПИ IV-650, 652 – за офиси и
магазини, от кв. 22 прави производството висящо
в тази му част.
Постъпилото от собственика на имот с идентификатор 68134.4356.670, идентичен със стар
УПИ IV-1213 – за жс, офиси и магазини, искане
за прекратяване на производството по същество
представлява липса на съгласие с одобряване на
проекта във вида му, приет от ОЕСУТ.
От представената комбинирана ск ица от
15.12.2015 г. за изчисление на площи, изготвена
от „Геокад 93“ – ЕООД, се установява, че по
одобрения план за регулация с Решение № 413
от 19.07.2012 г. на СОС част от имот с идентификатор 68134.4356.670 с площ 105,5 кв. м попадат
в УПИ II – за озеленяване, а част от имота с
площ 58,5 кв. м попада в улична регулация
между о.т. 141 и о.т. 170. Останалата част от
имота попада в проектен УПИ IV-650, 652 – за
офиси и магазини.
Представените в настоящото производство
доказателства за собственост върх у имот с
идентификатор 68134.4356.670, идентичен със
стар УПИ IV-1213 – за жс, офиси и магазини,
от кв. 22 и скици от СГКК – София, изключва
необходимостта от представяне на предварителен
договор по чл. 15, ал. 3 ЗУТ.
Предвид горното искането за прекратяване
е основателно.
Съгласие с прекратяването е налице от страна на органа, по чиято инициатива е започнало
производството, инкорпорирано в писмо изх.
№ САГ16-ГР00-804-[5] от 25.05.2016 г. на главния
архитект на СО и решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-60
от 2.08.2016 г., т. 13.
С т. 3 от Решение № 413 от 19.07.2012 г. на
СОС е одобрен план за застрояване за ж.к. Люлин – 2 м.р., включително в частта на проектен
УПИ IV-650, 652 – за офиси и магазини, от кв.
22, като за този план за застрояване е записано,
че се прилага след провеждане на процедурите
по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ.

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

Доказаната собственост върху проектен УПИ
IV-650, 652 от кв. 22 и частичното съвпадане на
проектните му граници с тези по плана за регулация от 2010 г. прави приложим одобрения
с Решение № 413 от 19.07.2012 г. на СОС план
за застрояване при спазване на параметрите на
устройствена зона „Смф“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 56,
ал. 1 АПК във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 15,
ал. 1, изр. 2 и ал. 3 ЗУТ Столичният общински
съвет реши:
Прекратява административното производство
по одобряване на проект на план за регулация
на ж.к. Люлин – 2 м.р., в граници: бул. Царица
Йоанна, бул. Добринова скала, ул. Проф. Александър Станишев и бул. Панчо Владигеров, район
„Люлин“, в частта му относно УПИ IV-650, 652 – за
офиси и магазини, от кв. 22, който е изключен от
обхвата на одобряване с т. 2 от Решение № 413
по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.
Настоящото решение представлява неразделна част от Решение № 413 по протокол № 21 от
19.07.2012 г. на СОС.
С прекратяване на производството по одобряване на плана за регулация на ж.к. Люлин – 2 м.р.,
в частта му относно УПИ IV-650, 652 от кв. 22
планът за застрояване, одобрен с Решение № 413
по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС, може
да се прилага, тъй като границите на проектен
УПИ IV-650, 652 са частично идентични с границите на имот с идентификатор 68134.4356.670,
идентичен със стар УПИ IV-1213 – за жс, офиси
и магазини, от кв. 22, одобрен със Заповед № РД09-50-540 от 7.04.2010 г. на главния архитект на
София, съгласно представена комбинирана скица
към преписка № САГ16-ГР00-804/2016 г.
Решението да се п ублик у ва на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

9976

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 246
от 26 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 67, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – Велинград, реши:
1. Одобрява изработения ПУП – парцеларен
план за трасе на подземен напорен тръбопровод
∅ 1600 от водохващане в местност Луковица до
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МВЕЦ „Долене 1“ в ПИ 000155, местност Горно
Долене, по КВС на с. Драгиново, община Велинград.
2. Задължава кмета на община Велинград
да извърши законоустановените процедури по
изпълнение на т. 1.

10001

Председател:
Б. Мандраджиев

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 316
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
вх. № ОА-8658 от 19.10.2016 г. от кмета на община
Елин Пелин по повод заявление вх. № УТ2_201904 от 26.01.2015 г. от „Глориент инвестмънт
БГ“ – ООД, по предложение на постоянната
комисия по „Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за газопровод – полиетиленови тръби ∅≤300 за захранване на ПИ № 114069 в землището на с. Нови хан,
община Елин Пелин, Софийска област. Трасето
на газопровода преминава през имоти № 000328,
000586, 000585, 000580, 000499 и 000509 по КВС
на землището на с. Нови хан.
2. Проек т и ра не т о, изг ра ж да не т о и подд ръж ката на тех ни ческата инфраст ру к т у ра,
необходима за функционирането на обектите,
които ще се изграж дат, съгласно одобрения
подробен устройствен план да бъде за сметка на
съответния възложител (собственик) съгласно
Решение № 787 от 26.11.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Елин Пелин.

9935

Председател:
Н. Плещов

РЕШЕНИЕ № 317
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
вх. № ОА-8505(1) от 19.10.2016 г. от кмета на община Елин Пелин по повод заявление вх. № УТ2_201964 от 15.08.2015 г. от Георги Иванов Куюмджиев
по предложение на постоянната комисия по
„Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за водоснабдяване и канализация (водопроводен и
канализационен клон от съществуващи мрежи)
за захранване на ПИ № 196014 в землището на
с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област. Съгласно регистъра на засегнатите имоти
трасетата на водопровода и канализацията преминават през имоти № 000328 и 000586 по КВС
на землището на с. Нови хан.
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2. Проек т и ра не т о, изг ра ж да не т о и подд ръж ката на тех ни ческата инфраст ру к т у ра,
необходима за функционирането на обектите,
които ще се изграж дат, съгласно одобрения
подробен устройствен план да бъде за сметка на
съответния възложител (собственик) съгласно
Решение № 787 от 26.11.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Елин Пелин.

9936

Председател:
Н. Плещов

РЕШЕНИЕ № 318
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад вх. № ОА-8248(2) от 19.10.2016 г. от кмета
на община Елин Пелин по повод заявление
вх. № УТ2_20-1957 от 3.08.2015 г. от „Делтаком
електроникс“ – ООД, по предложение на постоянната комисия по „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за електроснабдяване, водоснабдяване, газоснабдяване,
канализация и транспортен достъп на имоти
№ 001059, 001060 в землището на гр. Елин Пелин,
община Елин Пелин, Софийска област. Трасетата
на елементите на техническата инфраструктура
преминават през общински полски път № 001057
и имот № 000018 по КВС на землището на гр.
Елин Пелин.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима за функционирането на обектите, които
ще се изграждат, съгласно одобрения подробен
устройствен план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение
№ 787 от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Елин Пелин.

9937

Председател:
Н. Плещов

ОБЩИНА КРИВОДОЛ
РЕШЕНИЕ № 191
от 30 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение по т. 3 от
протокол № 7 на Експертния съвет по устройство
на територията (ЕСУТ) от 8.11.2016 г. Общинският
съвет – гр. Криводол, реши:
Одобрява внесения подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за линейните
обекти на техническата инфраструктура за ПИ
№ 106028, местност Калето, землище с. Галатин,
община Криводол.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Криводол до Административния съд – Враца.

9953

Председател:
П. Комитски
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ОБЩИНА МАДАН
РЕШЕНИЕ № 254
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Мадан, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Реконструкция
и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността Хвойновица до съществуваща помпена станция, напорен
водопровод от помпена станция до съществуващ
водоем в с. Букова поляна“, като трасето на обекта
ще преминава през следните имоти:
• 000.367, местност Осиката; собственост на
Мехмед Феиков Хасанчев, Бехия Кешифова Хасанова и Кемил Фаиков Кешифов;
• 000.369, местност Гората; собственост на
Ахмед Ахмедов Зейнелов;
• 000.380, местност Ливадата; собственост на
Ахмед Хабипов Халилов;
• 000.382, местност Градината; собственост на
Ахмед Хабипов Халилов;
• 000.383,местност Осиката; собственост на
Мехмед Ахмедов Делибрахъмов;
• 000.395, местност Върху дерето; собственост
на Адем Ахмедов Зейнелов;
• 000.396, местност Долна ливада; собственост
на Мустафа Решидов Делиибрахъмов;
• 000.397, местност Дола; собственост на Ахмед
Ахмедов Зейнелов;
• 000.398, местност Върху дерето; собственост
на Адем Ахмедов Зейнелов;
• 000.400, местност Врисе; собственост на
Адем Ахмедов Зейнелов;
• 000.410, местност Долна градина; собстве
ност на Ахмед Ахмедов Зейнелов;
• 000.412, местност Долна градина; собстве
ност на Ахмед Ахмедов Зейнелов;
• 000.414, местност Горна градина; собственост
на Мустафа Решидов Делиибрахъмов;
• 000.459, местност Ратина; собственост на
Селим Еминов Карамфилов;
• 000.462, местност Тейзина вода; собственост
на Ахмед Ахмедов Зейнелов;
• 000.463, местност Бърчинка; собственост на
Махмуд Еминов Карамфилов;
• 000.466, местност Бърчина; собственост на
Адем Ахмедов Зейнелов;
• 000.680, местност Хвойневица; собственост
на Заим Заимов Софтов;
• 000.681, местност Хвойневица; собственост
на Хамди Еминов Османагов;
• 000.682, местност Хвойневица; собственост
на Салих Еминов Османагов;
• 000.683, местност Хвойневица; собственост
на Осман Тахиров Османов;
• 000.684, местност Хвойневица; собственост
на Хамди Шукриев Чоджуков и Мехмед Ахмедов
Чоджуков;
• 000.693, местност Хвойневица; собственост
на Салих Хасанов Чолаков;
• 000.697, местност Хвойневица; собственост
на Къдрия Азизова Белюкбашева;
• 000.710, местност Хвойневица; собственост
на Исмаил Рашидов Евльов;
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• 000.970, местност Парчето; собственост на
Хасан Раифов Заимов, Хайри Раифов Белюкбашев, Алия Незифова Шекирова, Асия Незифова
Мурадова, Лейле Незифова Делиахмедова, Хамдия
Низифова Байряктарова;
• 000.980, местност Хвойневица; собственост
на Валя Младенова Данаилова;
• 000.996; вид собственост: съсобственост;
собственик: м. Идризисци;
• 001.010, местност Осиката; собственост на
Хасан Раифов Заимов, Хайри Раифов Белюкбашев, Алия Незифова Шекирова, Асия Незифова
Мурадова, Лейле Незифова Делиахмедова, Хамдия
Незифова Байряктарова, Хасан Заимов Белюкбашев и Ахмед Заимов Белюкбашев;
• 001.019 – път IV клас, вид собственост: общинска публична, собственост на Община Мадан;
• 001.035, местност Хамидовско; вид собственост: държавна частна, собственост на ДАГ;
• 001.036, местност Хамидовско; вид собственост: държавна частна, собственост на ДАГ;
• 001.044, местност Хамидовско; вид собственост: държавна частна, собственост на ДАГ;
• 001.045, местност Хамидовско; вид собственост: държавна частна, собственост на ДАГ;
• 001.104, местност Градина; собственост на
Мехмед Хабипов Халилов;
• 001.287, местност Ратина; собственост на
Селим Еминов Карамфилов;
• 001.303, местност Афузовското; общинска
частна собственост на Община Мадан;
• 001.322, местност Ратина; общинска частна
собственост на Община Мадан;
• 001.343, местност Гармада; общинска частна
собственост на Община Мадан.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Смолян,
чрез Община Мадан.

9938

Председател:
Х. Садъков

РЕШЕНИЕ № 255
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Мадан, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Външен водопровод за водоснабдяване на с. Чурка и с.
Ловци“, община Мадан, като трасето на обекта
ще преминава през следните имоти:
• 43983.501.794 – с начин на трайно ползване
(НТП): за второстепенна улица; вид собственост:
общинска публична; собственост на Община
Мадан;
• 43983.501.793 – с начин на трайно ползване
(НТП): за второстепенна улица; вид собственост:
общинска публична; собственост на Община
Мадан;
• 43983.501.729 – с начин на трайно ползване
(НТП): озеленени площи; вид собственост: общинска публична; собственост на Община Мадан;
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• 43983.501.791 – с начин на трайно ползване
(НТП): местен път; вид собственост: общинска
публична; собственост на Община Мадан;
• 43983.11.620 – с начин на трайно ползване
(НТП): дървопроизводителна гора; вид собственост: държавна частна; собственост на Община
Мадан;
• 43983.11.553 – с начин на трайно ползване
(НТП): местен път; вид собственост: общинска
публична; собственост на Община Мадан;
• 43983.10.553 – с начин на трайно ползване
(НТП): местен път; вид собственост: общинска
публична; собственост на Община Мадан;
• 81801.503.127 – с начин на трайно ползване
(НТП): ниско застрояване; вид собственост:
частна; няма данни за собственост;
• 81801.503.128 – с начин на трайно ползване
(НТП): за второстепенна улица; вид собственост:
общинска публична; собственост на Община
Мадан;
• 43983.10.634 – с начин на трайно ползване
(НТП): ливада; вид собственост: стопанисван от
общината; собственост на Община Мадан;
• 43983.10.131 – с начин на трайно ползване
(НТП): ливада; вид собственост: частна; собственост на Смаил Мехмедов Узунов.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Смолян,
чрез Община Мадан.

9939

Председател:
Х. Садъков

РЕШЕНИЕ № 256
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Мадан, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Реконструкция
и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в м. Полене, землище
на с. Върбина, община Мадан, до съществуващ
водоем в махала Камберовска, община Мадан,
като трасето на обекта ще преминава през следните имоти:
• 1.91, местност Поляне; собственост на Салих
Еминов Карамехмедов;
• 1.99, местност Поляне; собственост на наследници на Азис Хасанов Юсенков;
• 1.108, местност Поляне; собственост на наследници на Осман Хасанов Татаров;
• 1.111, местност Поляне; собственост на наследници на Мехмед Азизов Юсенков;
• 1.114, местност Поляне; собственост на наследници на Камен Каменов Кадийски;
• 1.115, местност Поляне; собственост на наследници на Осман Мехмедов Кадийски;
• 1.119, местност Поляне; собственост на наследници на Азис Хасанов Юсенков;
• 1.137, местност Поляне; собственост на наследници на Мехмед Еминов Исакбашов;
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• 1.138, местност Поляне; собственост на наследници на Мехмед Еминов Исакбашов;
• 1.139, местност Поляне; собственост на наследници на Камен Каменов Кадийски;
• 1.140, местност Поляне; собственост на наследници на Осман Мехмедов Кадийски;
• 1.219, местност Алиндер; собственост на
Нефия Хасанова Исакбашова, Шукри Шукриев
Исакбашов, Румяна Киричева Мералиева и Станислав Киричев Башов;
• 1.220, местност Алиндер; трайно предназначение: селско стопанство; НТП: ливади, частна
собственост на наследници на Петър Заимов Зотев;
• 1.228, местност Алиндер; общинска частна
собственост на Община Мадан;
• 1.239, местност Поляне; собственост на Хасан
Тахиров Афузинов;
• 1.240, местност Поляне; собственост на наследници на Осман Тахиров Афузинов;
• 1.242, местност Поляне; собственост на наследници на Ахмед Тахиров Афузинов;
• 1.244, местност Поляне; собственост на наследници на Рамадан Ахмедов Юсенков;
• 1.245, местност Поляне; собственост на наследници на Ахмед Махмудов Инджов;
• 1.246, местност Поляне; собственост на наследници на Шукри Махмудов Инджов;
• 1.247, местност Поляне; собственост на наследници на Мехмед Хасанов Инджов;
• 1.254, местност Поляне; собственост на наследници на Идриз Мурадов Идризов;
• 1.256, местност Поляне; собственост на наследници на Хасан Мехмедов Брахъмов;
• 1.259, местност Поляне; собственост на наследници на Петър Заимов Зотев;
• 1.260, местност Поляне; собственост на наследници на Осман Хасанов Татаров;
• 1.261, местност Поляне; собственост на наследници на Хасан Мехмедов Терзиев;
• 1.262, местност Поляне; собственост на наследници на Хасан Османов Ходжов;
• 1.263, местност Поляне; собственост на наследници на Хасан Юсеинов Афузов;
• 1.264, местност Поляне; собственост на наследници на Хасан Мехмедов Брахъмов;
• 1.265, местност Поляне; собственост на наследници на Муса Ахмедов Волевски;
• 1.266, местност Поляне; собственост на наследници на Садрия Еминова Шехова;
• 1.268, местност Поляне; трайно предназначение: селско стопанство; НТП: ниви, частна
собственост на наследници на Хасан Юсеинов
Афузов;
• 1.269, местност Поляне; собственост на наследници на Хасан Сюлманов Чаушев;
• 1.278, местност Поляне; собственост на наследници на Хасан Еминов Имамов;
• 1.279, местност Поляне; собственост на Фатме
Алиева Имамова;
• 1.286, местност Поляне; собственост на Ахмед
Хасанов Оговски;
• 1.296, местност Поляне; вид територия: селско
стопанство; НТП: ливади, частна собственост на
наследници на Хасан Еминов Имамов;
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• 1.299, местност Поляне; собственост на наследници на Емин Хасанов Имамов;
• 1.303, местност Поляне; собственост на наследници на Мехмед Мехмедов Имамов;
• 1.565, местност Дюнделка; собственост на
наследници на Хасан Юсеинов Афузов;
• 1.567, местност Дюнделка; собственост на
наследници на Асен Асенов Карамитев;
• 1.568, местност Дюнделка; собственост на
наследници на Ахмед Камберов Смаилбашов;
• 1.569, местност Дюнделка; собственост на
Салих Ахмедов Муткилов;
• 1.570, местност Дюнделка; собственост на
наследници на Ясин Алдинов Муткилов;
• 1.571, местност Дюнделка; собственост на
наследници на Хасан Мехмедов Муткилов;
• 2.238, местност Поляне; общинска частна
собственост на Община Мадан;
• 2.300, местност Шипката; държавна частна
собственост на Държавната агенция по горите;
• 2.429, местност Дюнделка; собственост на
Асен Асенов Карамитев;
• 2.440, местност Поляне; собственост на
Мехмед Алиев Рашидов;
• 6.4 – местни пътища; общинска публична
собственост на Община Мадан.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Смолян,
чрез Община Мадан.

9940

Председател:
Х. Садъков

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 234
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мездра, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за захранване с
вода на ПИ № 012993, местност Койкина бара, в
землището на с. Лик, община Мездра.
Проектите са на разположение в сградата на
Община Мездра, стая 105.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с проектите и да изкажат предложения
или възражения по тях.

10002

Председател:
Я. Нинова

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
РЕШЕНИЕ № 14-258
от 29 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Провадия, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линейни обекти
на техническата инфраструктура – газопровод,
водопровод, електропровод и пътна връзка за
изграждане газозарядна станция и обслужващи
сгради в имот № 050010, местност Долния алчак,
с. Петров дол, ЕК АТТЕ 56143, община Провадия, на „Ларго интернационал“ – ООД, ЕИК
175439126, със седалище и адрес на управление
София 1421, община Столична, област София,
район „Лозенец“, ул. Димитър Хаджикоцев 7,
вх. А, ет. 1, ап. 1, представлявано от Божидар
Вучев. Трасето на тези обекти на техническата
инфраструктура преминава през земеделски земи
от общинския поземлен фонд, имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно
ползване – полск и пътища, в землището на
с. Златина, ЕК АТТЕ 31005, извън регулация с
№ 009063 и № 009065 и в землище на с. Петров
дол, ЕК АТТЕ 56143, извън регулация с № 000230,
№ 000225, № 000223, № 000169, № 000172 – полски
пътища, и имот с № 000229 – насип.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародване в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община
Провадия до Административния съд – Варна.
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РЕШЕНИЕ № 388
от 17 ноември 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, Решение № 9 от протокол № 19 от
28.09.2016 г. на ОЕСУТ и искане № УТ-17-18 от
30.06.2016 г. от „Овергаз мрежи“ – АД, Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – разпределителен газопровод и газопроводно отклонение до цех за ядки на „Румина“ – ООД, в ПИ
009040 в м. До село в землището на гр. Мартен
през ПИ 000083 с НТП „Ведомствен път“ (общинска
собственост) в м. Калето, землище на гр. Мартен.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.

9955

Председател:
Хр. Белоев

РЕШЕНИЕ № 387
от 17 ноември 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, Решение № 8 от протокол № 19
от 28.09.2016 г. на ОЕСУТ и искане № УТ-17-20
от 15.07.2016 г. от Ивайло Христов Иванов 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 водопроводно отклонение до ПИ 63427.152.192 в
м. Нови Халваджи, землище на гр. Русе, през
имоти с идентификатори: 63427.105.16 с НТП „За
ремонт и поддържане на транспортни средства“,
частна собственост; 63427.105.24 и 63427.152.354
с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, общинска собственост; 63427.152.356 с
НТП „Местен път“, общинска собст веност;
63427.152.194 с НТП „За второстепенна улица“,
общинска собственост; 63427.152.195, 63427.152.176
и 63427.152.367 с НТП „За земеделски труд и
отдих“, частна собственост.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.

РЕШЕНИЕ № 389
от 17 ноември 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, Решение № 7 от протокол № 19
от 28.09.2016 г. на ОЕСУТ и искане № УТ-17-22
от 20.07.2016 г. от „Нетуоркс България“ – ЕООД,
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземна оптична мрежа за електронни съобщения
за нуждите на „Нетуоркс България“ – ЕООД, в
землищата на селата Басарбово, Семерджиево,
Червена вода, Ястребово и Николово през следните имоти:
– в землище на с. Басарбово: 000018, 000022
и 000070 с НТП „Пасища, мери“; 000019, 0000307,
000385 и 000391 с НТП „Ведомствени пътища“;
000092, 00103, 000226, 000232, 000387, 000418 и
000436 с НТП „Полски пътища“;
– в землище на с. Семерджиево: 000093, 000109,
000128, 000158, 000170, 000171, 000175, 000194 и
000236 с НТП „Полски пътища“ и 000192 с НТП
„Пасища, мери“;
– в землище на с. Червена вода: 000216 с
НТП „Пасища, мери“; 000455 с НТП „Пустеещи
необработваеми земи“; 000665, 000666, 000669,
000670, 000716, 000752, 000753, 000754 и 000755 с
НТП „Полски пътища“;
– в землище на с. Ястребово: 000080 с НТП
„Пътища IV клас“ и 000084 с НТП „Полски
пътища“;
– в землище на с. Николово: 000053, 000056
и 000076 с НТП „Полски 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

Председател:
Хр. Белоев

Председател:
Хр. Гичев

10003

ОБЩИНА РУСЕ
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113. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Янаклъка“, разположена
в землището с. Добрич, община Димитровград,
област Хасково, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

№

X (m)

Y (m)

21.

4654995

9475834

22.

4655045

9475830

23.

4655084

9475808

24.

4655136

9475765

25.

4655183

9475752

26.

4655228

9475715

27.

4655407

9475480

№

Х (m)

Y (m)

28.

4655528

9475357

1.

4586915

9426486

29.

4655550

9475302

2.

4586915

9427235

30.

4655536

9475225

3.

4586690

9427235

31.

4655600

9475161

4.

4586691

9427122

32.

4655647

9475060

5.

4586612

9427122

33.

4655702

9474979

6.

4586340

9426420

34.

4655739

9474942

7.

4586340

9426120

35.

4655867

9474960

8.

4586726

9426120

36.

4655942

9474988

9426486

37.

4655982

9475009

38.

4656000

9475004

39.

4656027

9474977

9.

4586726

9989
114. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Струдин“, разположена на територията на община Сливен, област
Сливен, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:

9990
115. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 7 от Закона за подземните богатства – минни
отпадъци, в площ „Радка“, разположена в землищата на с. Левски, община Панагюрищея и с.
Свобода, община Стрелча, област Пазарджик,
описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:

№

X (m)

Y (m)

1.

4656134

9474950

2.

4656269

9475053

3.

4656085

9475124

№

Х (m)

Y (m)

4.

4656068

9475319

1.

4571357

8577723

5.

4655881

9475293

2.

4571369

8578882

6.

4655876

9475257

3.

4570451

8578891

7.

4655755

9475411

4.

4570517

8578678

8.

4655668

9475457

5.

4570449

8578712

9.

4655632

9475491

6.

4570439

8577732

10.

4655581

9475591

11.

4655667

9475618

12.

4655664

9475672

13.

4655567

9475662

14.

4655558

9475721

15.

4655533

9475715

16.

4655518

9475854

17.

4655229

9475950

18.

4655156

9475946

19.

4655087

9475982

20.

4654980

9475999

9991
116. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и проучване
на подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми, в площ „Байлово“, разположена на територията на община
Мирково, община Златица и община Чавдар,
Софийска област, и община Панагюрище, област
Пазарджик, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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№

Х (m)

Y (m)

№

Х (m)

Y (m)

4690087

8596576

1.

4600395

8546508

1.

2.

4600178

8554255

2.

4690350

8597299

3.

4599950

8554505

4.

4600165

8554680

3.

4690283

8597790

5.

4600154

8555126

4.

4690055

8598270

6.

4595426

8554991

5.

4689175

8597522

7.

4595310

8559768

6.

4689365

8597329

8.

4592262

8563278

9.

4591172

8567419

10.

4588709

8567322

11.

4588790

8563984

12.

4590442

8562819

13.

4590442

8558875

14.

4581410

8558628

15.

4581528

8554294

16.

4584473

8549932

17.

4591139

8547824

18.

4592731

8549587

19.

4597000

8549700

20.

4597905

8546517

21.

4598915

8546514

22.

4598995

8546895

23.

4599150

8546900

24.

4599265

8546512

4599816

4689763

8597459

4689972

8597253

9.

4689680

8596918

10.

4689905

8596548

9993
118. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Луковицата-3“, разположена в землището на с. Грохотно, община
Девин, област Смолян, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4492165

8585670

2.

4492100

8585740

3.

4491790

8585525

4.

4491705

8585315

8552625

5.

4491440

8585320

Изключена площ
25.

7.
8.

26.

4599740

8552946

6.

4491320

8585175

27.

4599055

8553048

7.

4491450

8585110

28.

4599115

8552448

8.

4491290

8584635

29.

4599560

8552330

9.

4491355

8584550

Изключена площ

10.

4491700

8584640

30.

4591535

8554370

11.

4491700

8585000

31.

4591694

8554608

12.

4491760

8585290

32.

4591445

8555095

33.

4590950

8555295

13.

4491860

8585430

34.

4590276

8554633

14.

4492075

35.

4590452

8554435

36.

4590696

8554630

37.
4590990
8554360
9992
117. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ „Боймица“, разположена в
землището гр. Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:

8585570
9994
57. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
ра йон на Окр ъж н и я и А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Ловеч, за 2017 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и
електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически,
почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

Инж. Слави Станев Стефанов, образование
висше, специалност: металургия на цветните
метали; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване
на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование
висше, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване
на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше,
специалност: ветеринарна медицина; квалификаци я: дактилоскопични, трасологически,
балистични, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование вис
ше, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопични, т расологическ и, ба листични,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Георги И лиев А лексан д ров, образование
висше, специалност: биология; квалификация:
дактилоскопични, трасологически, балистични,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността.
Данаил Младенов Миланов, образование
висше, специалност: противодействие на прест ъпност та и опазване на общест вени я ред;
квалификация: почеркови, техническо изследване на документ, трасологически, балистични
експертизи.
1.2. Трасологични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и
електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически,
почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, образование
висше, специалност: металургия на цветните
метали; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване
на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование
висше, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване
на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше,
специалност: ветеринарна медицина; квалификаци я: дактилоскопични, трасологически,
балистични, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование вис
ше, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопични, т расологическ и, ба листични,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
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Георги Илиев А лексан дров, образование
висше, специалност: биология; квалификация:
дактилоскопични, трасологически, балистични,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността.
Данаил Младенов Миланов, образование
висше, специалност: противодействие на прест ъпност та и опазване на общест вени я ред;
квалификация: почеркови, техническо изследване на документ, трасологически, балистични
експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и
електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически,
почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, образование
висше, специалност: металургия на цветните
метали; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване
на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование
висше, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване
на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше,
специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопични, трасологически,
балистични, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование вис
ше, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопични, т расологическ и, ба листични,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Георги Илиев А лексан дров, образование
висше, специалност: биология; квалификация:
дактилоскопични, трасологически, балистични,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността.
Данаил Младенов Миланов, образование вис
ше, специалност: противодействие на престъпност
та и опазване на обществения ред; квалификация:
почеркови, техническо изследване на документ,
трасологически, балистични експертизи.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични нива; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически,
почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
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Инж. Слави Станев Стефанов, образование
висше, специалност: металургия на цветните
метали; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване
на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование
висше, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопични, трасологически, балистични, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване
на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше,
специалност: ветеринарна медицина; квалификаци я: дактилоскопични, трасологически,
балистични, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование вис
ше, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопични, т расологическ и, ба листични,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Георги И лиев А лексан д ров, образование
висше, специалност: биология; квалификация:
дактилоскопични, трасологически, балистични,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността.
Данаил Младенов Миланов, образование
висше, специалност: противодействие на прест ъпност та и опазване на общест вени я ред;
квалификация: почеркови, техническо изследване на документ, трасологически, балистични
експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше, специалност: съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше, специалност: съдебна медицина.
Д-р Пламен Цветанов Цветков, образование
висше, специалност: патологоанатомия.
Д-р Магдалена Христова Джикова, образование висше, специалност: акушерство и гинекология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Магдалена Христова Джикова, образование висше, специалност: акушерство и гинекология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше, специалност: съдебна медицина.
Д-р Магдалена Христова Джикова, образование висше, специалност: акушерство и гинекология.
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Д-р Румяна Костова Льоскова, образование
висше, специалност: урология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Иво Петров Петракиев, образование
висше, специалност: акушерство и гинекология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, образование вис
ше, специалност: психиатрия; квалификация
по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия,
сексология и магистърска степен по здравен
мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева,
образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше,
специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше,
специалност: психиатрия; квалификация: основи
на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование
висше, специалност: психиатрия; квалификация:
проблеми на съдебнопсихиатричната и съдебнопсихологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше,
специалност: психиатрия; разрешение за достъп
до квалифицирана информация.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Ирина Николаева Иванова, образование вис
ше, специалност: психология; квалификация по
основи на съдебнопсихологичната експертиза.
Мила Маринова Димитрова, образование
висше, специалност: психология.
Христо Тодоров Недев, образование висше,
специалност: психология.
Галя Цветанова Стоянова, образование висше,
специалност: психология.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, образование вис
ше, специалност: психиатрия; квалификация
по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия,
сексология и магистърска степен по здравен
мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева,
образование висше, специалност: психиатрия.
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Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше,
специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше,
специалност: психиатрия; квалификация: основи
на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование
висше, специалност: психиатрия; квалификация:
проблеми на съдебнопсихиатричната и съдебнопсихологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше,
специалност: психиатрия; разрешение за достъп
до квалифицирана информация.
Д-р Ирина Николаева Иванова, образование
висше, специалност: психология; квалификация
по основи на съдебнопсихологичната експертиза.
Д-р Мила Маринова Димитрова, образование
висше, специалност: психология.
Д-р Христо Тодоров Недев, образование висше,
специалност: психология.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Митко Стоянов Митев, образование вис
ше, специалност: психиатрия; квалификация
по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия,
сексология и магистърска степен по здравен
мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Пламен Цветанов Цветков, образование
висше, специалност: патологоанатомия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева,
образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше,
специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше,
специалност: психиатрия; квалификация: основи
на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование
висше, специалност: психиатрия; квалификация:
проблеми на съдебнопсихиатричната и съдебнопсихологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше,
специалност: психиатрия; разрешение за достъп
до квалифицирана информация.

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Стойна Иванова Цочева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Ми лка Борисова Николова, образование
висше, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.
Румянка Николова Петкова, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Христова Кисова, образование вис
ше, специалност: счетоводство и контрол.
Христо Георгиев Конов, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското стопанство; финанси и кредит.
Ралица Иванова Вълева, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Христо Иванов Христов, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ
на малки фирми и предприятия; оценител на
недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
Светла Георгиева Борисова, образование
висше, специалност: маркетинг и мениджмънт.
Николина Павлова Русева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебносчетоводни
експертизи.
Наталия Тодорова Ангелова, образование
висше, спец иа лност: счет оводна о т чет ност;
квалификация: финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите.
Стефан Иванов Вълков, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Росица Севдалинова Мацева, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол;
квалификация: експерт по съдебносчетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Петко Николов Радев, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, образование висше,
специалност: финанси и кредит, дипломиран
експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, образование висше,
специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование
висше, специалност: застрахователно и социално
дело, квалификация: счетоводство и одит.
Анелия Трифонова Стоянова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол.
Цанко Найденов Спасовски, образование
висше, специалност: икономист; оценител на
земеделска земя, недвижими имоти, машини и
съоръжения.
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Васил Георгиев Стефанов, образование висше,
специалност: икономист; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Геновева Петкова Николова, образование
висше, специалност: финанси и кредит.
Мариета Григорова Младенова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол,
електроинженер.
Сребрина Василева Тотева, образование вис
ше, специалност: икономика и управление на
селското стопанство.
Веска Петрова Стойчева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Мария Бончева Йорданова, образование вис
ше, специалност: аграрна икономика.
Фаня Георгиева Гечева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Анита Мирославова Денчева, образование
висше, специалност: финанси.
Иван Николов Николов, образование висше,
специалност икономика на промишлеността.
Цветомира Иванова Иванова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол.
Стелиан Пенчев Шамов, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Боряна Стоянова Ботева, образование висше,
специалност: финанси и полевъдство – инженерагроном.
Димитър Георгиев Прокопиев, образование
висше, специалност: финанси.
Милена Петкова Иванова, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, банки и
банково дело.
Христина Христова Димитрова, образование
висше, специалност: финанси и кредит.
Румяна Трифонова Христова, образование
висше, специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.
Росица Николаева Ангелова, образование
висше, специалност: финанси.
Петя Велева Данаилова, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Наталия Димитрова Шаллиева, образование
висше, специалност: макроикономика, квалификация: счетоводна отчетност.
Бонка Василева Сирашка, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Стойна Иванова Цочева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Наталия Тодорова Ангелова, образование
висше, спец иа лност: счет оводна о т чет ност;
квалификация: финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите.
Николина Павлова Русева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебносчетоводни
експертизи.
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Румянка Николова Петкова, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Христова Кисова, образование вис
ше, специалност: счетоводство и контрол.
Христо Георгиев Конов, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското стопанство; финанси и кредит.
Ралица Иванова Вълева, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Христо Иванов Христов, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ
на малки фирми и предприятия; оценител на
недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
Светла Георгиева Борисова, образование
висше, специалност: маркетинг и мениджмънт.
Ми лка Борисова Николова, образование
висше, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.
Росица Севдалинова Мацева, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол;
квалификация: експерт по съдебносчетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Стефан Иванов Вълков, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Петко Николов Радев, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, образование висше,
специалност: финанси и кредит, дипломиран
експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, образование висше,
специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование
висше, специалност: застрахователно и социално
дело, квалификация: счетоводство и одит.
Цанко Найденов Спасовски, образование
висше, специалност: икономист; оценител на
земеделска земя, недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, образование висше,
специалност: икономист; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Геновева Петкова Николова, образование
висше, специалност: финанси и кредит.
Мариета Григорова Младенова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол,
електроинженер.
Сребрина Василева Тотева, образование вис
ше, специалност: икономика и управление на
селското стопанство.
Веска Петрова Стойчева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
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Мария Бончева Йорданова, образование вис
ше, специалност: аграрна икономика.
Фаня Георгиева Гечева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Анита Мирославова Денчева, образование
висше, специалност: финанси.
Иван Николов Николов, образование висше,
специалност: икономика на промишлеността.
Цветомира Иванова Иванова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол.
Стелиан Пенчев Шамов, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Боряна Стоянова Ботева, образование висше,
специалност: финанси и полевъдство – инженерагроном.
Димитър Георгиев Прокопиев, образование
висше, специалност: финанси.
Милена Петкова Иванова, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, банки и
банково дело.
Христина Христова Димитрова, образование
висше, специалност: финанси и кредит.
Румяна Трифонова Христова, образование
висше, специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.
Росица Николаева Ангелова, образование
висше, специалност: финанси.
Петя Велева Данаилова образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Бонка Василева Сирашка, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Николай Ми хай лов Генков, образование
висше, специалност: експлоатация и ремонт на
летателни апарати, икономика на търговията,
оценител на търговски предприятия и вземания,
машини и съоръжения, права на интелектуалната
и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови
институции.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Стойна Иванова Цочева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Ми лка Борисова Николова, образование
висше, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Ралица Иванова Вълева, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Румянка Николова Петкова, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност.
Христо Иванов Христов, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ
на малки фирми и предприятия; оценител на
недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
Наталия Тодорова Ангелова, образование
висше, спец иа лност: счет оводна о т чет ност;
квалификация: финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите.
Росица Севдалинова Мацева, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол;
квалификация: експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
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Петко Николов Радев, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, образование висше,
специалност: финанси и кредит, дипломиран
експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, образование висше,
специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование
висше, специалност: застрахователно и социално
дело, квалификация: счетоводство и одит.
Цанко Найденов Спасовски, образование
висше, специалност: икономист; оценител на
земеделска земя, недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, образование висше,
специалност: икономист; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Пламен Василев Николов, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността, квалификация:
икономист.
Геновева Петкова Николова, образование
висше, специалност: финанси и кредит.
Мариета Григорова Младенова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол,
електроинженер.
Сребрина Василева Тотева, образование вис
ше, специалност: икономика и управление на
селското стопанство.
Веска Петрова Стойчева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Мария Бончева Йорданова, образование вис
ше, специалност: аграрна икономика.
Анита Мирославова Денчева, образование
висше, специалност: финанси.
Иван Николов Николов, образование висше,
специалност икономика на промишлеността.
Цветомира Иванова Иванова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол.
Стелиан Пенчев Шамов, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Боряна Стоянова Ботева, образование висше,
специалност: финанси и полевъдство – инженерагроном.
Димитър Георгиев Прокопиев, образование
висше, специалност: финанси.
Милена Петкова Иванова, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, банки и
банково дело.
Христина Христова Димитрова, образование
висше, специалност: финанси и кредит.
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Румяна Трифонова Христова, образование
висше, специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.
Росица Николаева Ангелова, образование
висше, специалност: финанси.
Петя Велева Данаилова образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Бонка Василева Сирашка, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Николай Ми хай лов Генков, образование
висше, специалност: експлоатация и ремонт на
летателни апарати, икономика на търговията,
оценител на търговски предприятия и вземания,
машини и съоръжения, права на интелектуалната
и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови
институции.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Евгения Гатева Минкова, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология; оценител на недвижими имоти.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия
и картография; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.
Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова,
образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.
Инж. Невена Борисова Йотова, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство; оценител на недвижими имоти.
Инж. Стефан Луканов Големански, образование висше, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, образование
висше, специалност: електронна техника.
Инж. Николай Събев Колев, образование
висше, специалност: автомобилен транспорт,
трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Веско Христов Ангелов, образование
висше, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, образование
висше, специалност: транспортна техника и
технологии; оценител на машини, съоръжения
и недвижими имоти.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование
висше, специалност: геодезия, фотограметрия
и картография; оценител на недвижими имоти
и земеделски земи; има пълна проектантска
правоспособност по специалността.
Инж. Румен Митков Минчев, образование
висше, специалност: машинен инженер; оценител
автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими
имоти.
Инж. Енчо Тодоров Енев, образование висше,
специалност: двигатели с вътрешно горене.
Инж. Евелина Василева Петрова, образование висше, специалност: хидравлика и пневма-
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тика; квалификация: обекти и съоръжения за
природен газ.
Инж. Стефан Денчев Попов, образование вис
ше, специалност: машинен инженер и оценител
на машини и съоръжения.
Инж. Стефан Маринов Биков, образование
висше, специалност: електрификация на селското
стопанство; оценител на машини и съоръжения.
Инж. Боряна Величкова Василева, образование висше, специалност: водоснабдяване и
канализация – мрежи и съоръжения.
Инж. Спаска Тодорова Ангелова, образование
висше, специалност: В и К, екология.
Инж. Вълко Василев Присадашки, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия
и картография.
Инж. Павлин Иванов Мошев, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на
недвижими имоти.
Инж. Данаил Михов Димовски, образование
висше, специалност: транспортна техника и
технологии.
Арх. Даринка Иванова Костадинова, образование висше, специалност: архитектура.
Инж. Ангелинка Иванова Събева, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология.
Инж. Детелин Димитров Събев, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология.
Инж. Светослав Миленов Мишев, образование висше, специалност: геодезия, свидетелство
за правоспособност за извършване на дейности
по кадастъра.
Инж. Евгени Василев Василев, образование
висше, специалност: електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия,
безопасност на труда.
Николай Ми хай лов Генков, образование
висше, специалност: експлоатация и ремонт на
летателни апарати, икономика на търговията,
оценител на търговски предприятия и вземания,
машини и съоръжения, права на интелектуалната
и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови
институции.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Инж. Николай Събев Колев, образование
висше, специалност: автомобилен транспорт,
трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Веско Христов Ангелов, образование
висше, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, образование
висше, специалност: транспортна техника и
технологии; оценител на машини, съоръжения
и недвижими имоти.
Инж. Румен Митков Минчев, образование
висше, специалност: машинен инженер; оценител
автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими
имоти.
Инж. Енчо Тодоров Енев, образование висше,
специалност: двигатели с вътрешно горене.
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Инж. Владимир Николаев Бочев, образование
висше, специалност: ремонт и експлоатация на
автотранспортна техника, технология и управление на транспорта.
Инж. Данаил Михов Димовски, образование
висше, специалност: транспортна техника и
технологии.
Инж. Северина Петрова Георгиева, образование висше, специалност: технология и управление
на транспорта
Николай Ми хай лов Генков, образование
висше, специалност: експлоатация и ремонт на
летателни апарати, икономика на търговията,
оценител на търговски предприятия и вземания,
машини и съоръжения, права на интелектуалната
и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови
институции.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Инж. Евелина Василева Петрова, образование
висше, специалност: хидравлика и пневматика;
квалификация: обекти и съоръжения за природен газ.
Инж. Данаил Митев Ампов, образование
висше, специалност: механична технология на
дървесината
Инж. Кръстю Иванов Стефанов, образование
висше, специалност: горско стопанство, оценка
на гори и земи от горския фонд.
Инж. Илиян Вълчев Хинков, образование
висше, специалност: горско стопанство.
Инж. Данаил Михов Димовски, образование
висше, специалност: транспортна техника и
технологии.
Инж. Евгени Василев Василев, образование
висше, специалност: електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия,
безопасност на труда.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Арх. Цветана Димитрова Ковачева, образование висше, специалност: архитектура.
Арх. Юлияна Иванова Агушува, образование
висше, специалност: архитектура.
Инж. Евгения Гатева Минкова, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология; оценител на недвижими имоти.
Инж. Спаска Тодорова Ангелова, образование
висше, специалност: В и К, екология.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия
и картография; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.
Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова,
образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.
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Инж. Невена Борисова Йотова, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство; оценител на недвижими имоти.
Инж. Стефан Луканов Големански, образование висше, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.
Веселина Атанасова Милева, образование
средно специално, специалност: строителство
и архитектура.
Афродита Иванова Доневска, образование
висше, специалност: геодезия; фотограметрия
и картография; оценител на недвижими имоти
и сгради – паметници на културата.
Инж. Атанас Иванов Атанасов, образование
висше, специалност: пътно строителство.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование
висше, специалност: геодезия, фотограметрия
и картография; оценител на недвижими имоти
и земеделски земи; има пълна проектантска
правоспособност по специалността.
Инж. Венцислав Христов Йотов, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство; квалификация: организация и
планиране на инвестиционния процес.
Инж. Пенка Ангелова Василева, образование
висше, специалност: земеустройство; оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Инж. Ерма Зашева Северинова, образование
висше, специалност: маркшайдерство и геодезия.
Инж. Боряна Величкова Василева, образование висше, специалност: водоснабдяване и
канализация – мрежи и съоръжения.
Инж. Вълко Василев Присадашки, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия
и картография.
Инж. Павлин Иванов Мошев, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на
недвижими имоти.
Арх. Камелия Николаева Кънчева-Георгиева,
образование висше, специалност: архитектура.
Арх. Даринка Иванова Костадинова, образование висше, специалност: архитектура.
Инж. Ангелинка Иванова Събева, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология.
Инж. Детелин Димитров Събев, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология.
Инж. Светослав Миленов Мишев, образование висше, специалност: геодезия, свидетелство
за правоспособност за извършване на дейности
по кадастъра.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, образование
висше, специалност: електронна техника.
Пламен Иванов Добрев, образование висше,
специалност: противопожарна техника и без
опасност.
Инж. Евгени Василев Василев, образование
висше, специалност: електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия,
безопасност на труда.

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

6. Клас „Съдебно биологични експертизи“
6.1. Съдебна зоологическа експертиза
Георги Тодоров Тотев, образование висше,
специалност: зооинженерство.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше; специалност: химични технологии.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Васко Христов Наков, образование висше,
специалност: фармация.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше, специалност: химични технологии.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Росен Стефанов Федерчев, образование
висше, специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Феодор Стефанов Вацов, образование
висше, специалност: ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Милена Стоянова Йорданова, образование
висше, специалност: агроном-полевъд, оценител
на селскостопански земи и горски масиви.
Миглена Цанева Хаджийска, образование
висше, специалност: зооинженер.
Боряна Стоянова Ботева, образование висше,
специалност: финанси и полевъдство – инженерагроном.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Тодор Колев Иванов, образование полувисше,
специалност: трудово обучение и рисуване.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Инж. Йоана Гергова Хинкова, образование
висше, специалност: горско стопанство; оценител
на недвижими имоти и земеделски земи; маркиране на подлежащи на сеч дървета, събиране
и добив на семена, изработване на задания и
лесоустройствени проекти, оценка на гори и
земи от горския фонд.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование
висше, специалност: геодезия, фотограметрия
и картография; оценител на недвижими имоти
и земеделски земи; има пълна проектантска
правоспособност по специалността.
Инж. Румен Митков Минчев, образование
висше, специалност: машинен инженер; оценител
автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими
имоти.
Петко Николов Радев, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на земеделски земи.
Инж. Пенка Ангелова Василева, образование
висше, специалност: земеустройство; оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Цанко Найденов Спасовски, образование
висше, специалност: икономист; оценител на
земеделска земя, недвижими имоти, машини и
съоръжения.
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Инж. Стефан Денчев Попов, образование висше, специалност: машинен инженер и оценител
на машини и съоръжения.
Наталия Пенкова Христова, образование висше, специалност: българска филология.
Васил Георгиев Стефанов, образование висше,
специалност: икономист; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Инж. Павлин Иванов Мошев, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на
недвижими имоти.
Милена Стоянова Йорданова, образование
висше, специалност: агроном-полевъд, оценител
на селскостопански земи и горски масиви.
Инж. Стефан Маринов Биков, образование
висше, специалност: електрификация на селското
стопанство; оценител на машини и съоръжения.
Инж. Кръстю Иванов Стефанов, образование
висше, специалност: горско стопанство, оценка
на гори и земи от горския фонд.
Инж. Веско Христов Ангелов, образование
висше, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше; специалност: социално и застрахователно дело; химични технологии; оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайните
насаждения.
Николай Ми хай лов Генков, образование
висш е, специалност: експлоатация и ремонт на
летателни апарати, икономика на търговията,
оценител на търговски предприятия и вземания,
машини и съоръжения, права на интелектуалната
и индустриалната собственост и др. фактически
отношени я, финансови активи и финансови
институции.
9587
44а. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Перник, и Административния съд – Перник, за 2017 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Антон Никодинов Николов, образование – вис-
ше. Криминален експерт. Право.
Георги Георгиев Трифонов, образование –
висше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Графически, дактилоскопски, техническо изследване на документа.
Ем и л Л юбом и ров Колев, обра зова н ие –
висше. Противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред, криминалистически изследвания.
Е м и л Ц в е т а нов Ко с т а д и нов, о б р а з ов ание – средно специално. Охрана на обществения ред и К АТ.
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Людмил Благоев Димитров, образование – вис-
ше. Право, експерт-криминалист.
Николай Стоянов Антонов, образование – висше. Биолог с втора специалност „Химия“.
Силвана Евлогиева Цветанова, образование – висше. Инженер, специалност „Информационни и управляващи технологии“, специализация „Инженерна икономика и мениджмънт“.
Удостоверение на НИКК – МВР, за криминалистическо (техническо и графическо) изследване
на документи.
1.2. Трасологични експертизи
Антон Никодинов Николов, образование – висше. Криминален експерт. Право.
Георги Георгиев Трифонов, образование –
висше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Графически, дактилоскопски, техническо изследване на документа.
Емил Любомиров Колев, образование – вис
ше. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, криминалистически
изследвания.
Е м и л Ц в е т а н о в Ко с т а д и н о в, о б р а з о в ание – средно специално. Охрана на обществения ред и К АТ.
Людмил Благоев Димитров, образование – вис-
ше. Право, експерт-криминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Антон Никодинов Николов, образование – вис-
ше. Криминален експерт. Право.
Георги Георгиев Трифонов, образование –
висше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Графически, дактилоскопски, техническо изследване на документа.
Емил Любомиров Колев, образование – вис
ше. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, криминалистически
изследвания.
Е м и л Ц в е т а н о в Ко с т а д и н о в, о б р а з о в ание – средно специално. Охрана на обществения ред и К АТ.
Людмил Благоев Димитров, образование – вис-
ше. Право, експерт-криминалист.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Георги Георгиев Трифонов, образование –
висше.
Емил Любомиров Колев, образование – вис
ше. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, криминалистически
изследвания.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Румен Василев Стоименов, образование – вис
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Анна Георгиева Милошева, образование – вис
ше. Невролог, специалист ТЕЛК.
Антоанета Симеонова Николова, образование – висше. Офталмолог.
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Валентина Димитрова Пасатова, образование – висше. Хирург.
Д и м и т ър Йорда нов Н и колов, о бра з ование – висше. Лекар-неврохирург.
Жул ие т а Георг иева Тодор ова , о бра зование – висше. Невролог.
Йорданка Дими т рова Златева, образование – висше. Хигиена на труда, професионални
заболявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование – вис
ше. Медицина – ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Милко Пантелеев Милков, образование – вис
ше. Специалист – ортопедия и травматология.
Николай Иванов Алексов, образование – вис
ше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.
Росен Йорданов Матеев, образование – вис
ше. Невролог. Свидетелство за правоспособност по „К линична електроенцефалограма“;
с лед д и п лом на к ва л ифи к а ц и я по „Е лек т ро ен це фа лог рафи я – д иа г но с т и ч на знач и мо с т
и клинично приложение в неврологията“, по
„Електроенцефалография и мозъчна картография“, по „Доплерова сонография“, по „Мануална
терапия на вертеброгенните заболявания“, по
„Актуални проблеми на детската неврология“,
удостоверение за семинар на тема „Диагностично-терапевтични аспекти при лечение на
епилепсия при възрастни и деца“.
Румен Василев Стоименов, образование – вис
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Я н ко А лекса н д ров М и ха й лов, обра зование – висше. Лекар-хирург. Магистър, професионална квалификация „Здравен мениджър“.
Удостоверение за следдипломна квалификация
„Основи на лапароскопската хирургия“. Сертификат за немски език, ниво В2.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, образование – висше.
Молекулярен биолог.
Йорданка Асенова Крумова, образование – висше. Специалист – акушерство и гинекология.
Мая Иванова Кичева, образование – висше.
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функционална биология. Биохимик – клиничен химик.
Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране,
секвениране.
Н и ко л а й Г и н чев Т ю ф ек ч иев, о б ра з ов ание – висше. Експерт ДНК анализи; специалист по молекулярна биология, биохимия и
микробиология. Биохимик, микробиолог със
специализация вирусология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, образование – висше.
Молекулярен биолог.
Мая Иванова Кичева, образование – висше.
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функционална биология. Биохимик – клиничен химик.
Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране,
секвениране.
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Н и ко л а й Г и н чев Т ю ф ек ч иев, о б р а з ов ание – висше. Експерт ДНК анализи; специалист по молекулярна биология, биохимия и
микробиология. Биохимик, микробиолог със
специализация вирусология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Анна Георгиева Милошева, образование – висше. Невролог, специалист ТЕЛК.
Антоанета Симеонова Николова, образование – висше. Офталмолог.
Валентина Димитрова Пасатова, образование – висше. Хирург.
Д и м и т ър Йорда нов Н и колов, о бра з ование – висше. Лекар-неврохирург.
Жул ие т а Георг иева Тодор ова , о бра зование – висше. Невролог.
Йорданка Асенова Крумова, образование – висше. Специалист – акушерство и гинекология.
Йорданка Дими т рова Златева, образование – висше. Хигиена на труда, професионални
заболявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование – вис
ше. Медицина – ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, образование – висше.
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функционална биология. Биохимик – клиничен химик.
Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране,
секвениране.
Николай Иванов Алексов, образование – вис
ше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.
Росен Йорданов Матеев, образование – висше.
Невролог. Свидетелство за правоспособност по
„К линична елек т роенцефа лог рама“; след дипломна квалификация по „Електроенцефалография – диагностична значимост и клинично
приложение в неврологията“, по „Електроенцефалография и мозъчна картография“, по „Доплерова
сонография“, по „Мануална терапия на вертеброгенните заболявания“, по „Актуални проблеми на
детската неврология“, удостоверение за семинар
на тема „Диагностично-терапевтични аспекти
при лечение на епилепсия при възрастни и деца“.
Румен Василев Стоименов, образование – вис
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Анна Георгиева Милошева, образование – вис
ше. Невролог, специалист ТЕЛК.
Валентина Димитрова Пасатова, образование – висше. Хирург.
Д и м и т ър Йорда нов Н и колов, о бра з ование – висше. Лекар-неврохирург.
Жул ие т а Георг иева Тодор ова , о бра зование – висше. Невролог.
Йо рд а н к а А с е н о в а К р у м о в а , о б р а з о в а ние – висш е. Специалист – акушерство и гинекология.
Йорданка Дими т рова Златева, образование – висше. Хигиена на труда, професионални
заболявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование – вис
ше. Медицина – ортопедия и травматология.
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Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Милко Пантелеев Милков, образование – вис
ше. Специалист – ортопедия и травматология.
Николай Иванов Алексов, образование – вис
ше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.
Росен Йорданов Матеев, образование – висше.
Невролог. Свидетелство за правоспособност по
„К линична елек т роенцефа лог рама“; следдипломна квалификация по „Електроенцефалография – диагностична значимост и клинично
приложение в неврологията“, по „Електроенцефалография и мозъчна картография“, по „Доплерова
сонография“, по „Мануална терапия на вертеброгенните заболявания“, по „Актуални проблеми на
детската неврология“, удостоверение за семинар
на тема „Диагностично-терапевтични аспекти
при лечение на епилепсия при възрастни и деца“.
Румен Василев Стоименов, образование – вис
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.
Я н ко А лекса н д ров М и ха й лов, обра зование – висше. Лекар-хирург. Магистър, професионална квалификация „Здравен мениджър“.
Удостоверение за следдипломна квалификация
„Основи на лапароскопската хирургия“. Сертификат за немски език, ниво В2.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебна психиатрична експертиза
Албена Станишева Иванова, образование – вис-
ше. Психиатър.
А нгелинка Василева Стойчева, образование – висше. Психолог. Свидетелство за владеене на полски език; удостоверение за обучение
„Оценка на риска от насилие“; сертификат „Справяне със стреса“; удостоверение за компютърни
умения; сертификат за завършен курс „Моделът
на психологичния тип и неговото приложение
в училищното консултиране“. Удостоверение за
завършен курс „Обучение за медиатор“.
Да н иела Георг иева А н г елова, о бра зование – висше. Психиатър.
Роберт Малинов Крумов, образование – вис
ше. Психиатър.
Юлий Методиев Макаров, образование – вис
ше. Психиатър.
3.2. Съдебна психологична експертиза
А нгелинка Василева Стойчева, образование – висше. Психолог. Свидетелство за владеене на полски език; удостоверение за обучение
„Оценка на риска от насилие“; сертификат „Справяне със стреса“; удостоверение за компютърни
умения; сертификат за завършен курс „Моделът
на психологичния тип и неговото приложение
в училищното консултиране“. Удостоверение за
завършен курс „Обучение за медиатор“.
А н т оа нета Зд ра вкова М и т ова, образование – висше. Специалист по педагогика и преподавател в средните училища – специализация
по психология; професионално ориентиране и
психодиагностика.
Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образование – висше. Психолог. Магистър по приложна
психология. Семейна терапия и консултиране на
лица с увреждания. Следдипломна квалификация
по „Разстройства на поведението в детската и
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юношеската възраст – оценка и интервенции“.
Сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник
за изследване на юноши (MMPI-A). Докторант
в Института за изследване на населението и
човека при БАН по специалността „Психология
на труда и инженерна психология“. Професионална квалификация за учител по английски
език в средните училища. Сертификат за курс
по немски език (нива – А2, В1, В2).
Кирил Василев Манов, образование – вис
ше. Психолог. Член на Съюза на българските
художници. Сертификат за експерт-оценител на
художествени ценности.
Татяна Василева Рангелова, образование – вис
ше. Психолог.
Цветелина Валериева Димитрова, образование – висше. Социална и юридическа психология.
Удостоверение за треньор по груповодинамичен
психотренинг, организационно поведение и експерт в център за оценяване.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
А л б ен а С т а н и шев а И в а нов а , о б р а з ов ание – висш е. Психиатър.
А нгелинка Василева Стойчева, образование – висше. Психолог. Свидетелство за владеене на полски език; удостоверение за обучение
„Оценка на риска от насилие“; сертификат „Справяне със стреса“; удостоверение за компютърни
умения; сертификат за завършен курс „Моделът
на психологичния тип и неговото приложение
в училищното консултиране“. Удостоверение за
завършен курс „Обучение за медиатор“.
Да н иела Георг иева А н г елова , о бра зование – висше. Психиатър.
Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образование – висше. Психолог. Магистър по приложна
психология. Семейна терапия и консултиране на
лица с увреждания. Следдипломна квалификация по „Разстройства на поведението в детската
и юношеска възраст – оценка и интервенции“.
Сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник
за изследване на юноши (MMPI-A). Докторант
в Института за изследване на населението и
човека при БАН по специалността „Психология
на труда и инженерна психология“. Професионална квалификация за учител по английски
език в средните училища. Сертификат за курс
по немски език (нива – А2, В1, В2).
Роберт Малинов Крумов, образование – вис
ше. Психиатър.
Юлий Методиев Макаров, образование – вис
ше. Психиатър.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
А л б ен а С т а н и шев а И в а нов а , о б р а з ов ание – висш е. Психиатър.
А нгелинка Василева Стойчева, образование – висше. Психолог. Свидетелство за владеене на полски език; удостоверение за обучение
„Оценка на риска от насилие“; сертификат „Справяне със стреса“; удостоверение за компютърни
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умения; сертификат за завършен курс „Моделът
на психологичния тип и неговото приложение
в училищното консултиране“. Удостоверение за
завършен курс „Обучение за медиатор“.
Да н иела Георг иева А н г елова, о бра зование – висше. Психиатър.
Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образование – висше. Психолог. Магистър по приложна
психология. Семейна терапия и консултиране на
лица с увреждания. Следдипломна квалификация
по „Разстройства на поведението в детската и
юношеската възраст – оценка и интервенции“.
Сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник
за изследване на юноши (MMPI-A). Докторант
в Института за изследване на населението и
човека при БАН по специалността „Психология
на труда и инженерна психология“. Професионална квалификация за учител по английски
език в средните училища. Сертификат за курс
по немски език (нива – А2, В1, В2).
Роберт Малинов Крумов, образование – вис
ше. Психиатър.
Татяна Василева Рангелова, образование – вис
ше. Психолог.
Юлий Методиев Макаров, образование – вис
ше. Психиатър.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Аделина Станиславова Боборачка, образование – висше. Икономист, специалност „Счетоводство и одитинг“. Магистър по финанси.
Албена Маринова Борисова-Асенова, образование – висше. Сертификат „Преобразуване,
лик видаци я, несъстоятелност. Счетоводни и
данъчни проблеми при изготвянето на съдебните
експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи
при изготвяне на съдебните експертизи“.
Анелия Славчева Динева, образование – вис
ше. Счетоводство и финанси.
Боряна Савова Пейчева, образование – висше.
Икономист. Счетоводна отчетност.
Ва лен т и н Ц в е т а нов С т оя нов, о бра з ование – висше. Икономист-счетоводител.
Верка Петрова Начева, образование – висше.
Счетоводна отчетност.
Виолета Живкова Попова, образование – вис
ше. Счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование – вис
ше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
Виолета Теодосиева Миленова, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Удостоверение за завършен
спец иа л изи ра н к у рс за оцен и т ел и на цел и
предприятия.
Георги Кирилов Георгиев, образование – вис
ше. Икономист – организатор на промишленото
производство.
Диляна Момчилова Иглева, образование – вис
ше. Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, обра зование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Оценител на цели предприятия, дялове
и акции; оценител на машини и съоръжения,
активи. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; оценител на инвестиционни
проекти; бакалавър по бизнес администрация;
хидравлична и пневматична техника; икономист-мениджър.
Е лена Д и м и т рова На й денова, обра зование – висше. Счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образование – висше. Икономист. Маркетинг и планиране, организация и управление на търговските
обекти.
Емил Димитров Нейков, образование – висше.
Икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“. Разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 22.09.2017 г.
Ерина Кирилова Пъхлева, образование – вис
ше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово
право. Европейска специализация на местното
самоуправление.
Ефросина Василева А лексиева, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше.
Икономист. Финанси и кредит. Среден техник
по строителство и архитектура.
Ирина Виденова Минкова, образование – вис
ше. Икономист – счетоводител, специалност
„Счетоводство и контрол“. Следдипломна квалификация „Съдебно-счетоводни експертизи“.
Кристина Иванова Босева, образование – вис
ше. Икономист, специалност „Финанси“.
Лилия Владимирова Златкова-Деянска, образова н ие – висше. И коном ис т. С че т овод на
отчетност.
Любка Методиева Пашалийска, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Сертификат „Вътрешен одитор
в публичния сектор“.
М ари я С т ои лов а М и х а й лов а , о б ра з ов ание – висше. Икономист – счетоводител.
Марлена Първа нова Г ь ошева-Л ю б енова ,
образование – висше. Аграрикономист, специалност „Икономика, организация и управление
на селското стопанство“. Следдипломна специализация – патентен специалист. Удостоверение
за завършено обучение по „Международни счетоводни стандарти“. Удостоверение за завършен
курс по „Актуални въпроси при изготвянето на
годишните финансови отчети на бюджетните
предприятия“. Сертификат за завършено обучение по „Управление на човешките ресурси,
подбор на персонала и управление на изпълнението“. Разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“, валидно до
16.04.2017 г.
Милена Иванова Крумова, образование – вис
ше. Икономист финанси. Сертификати от училища „Европа“ за владеене на английски език нива
B1 и Pre-Intermediate – NCEC2; удостоверение
„Умения за консултантски продажби – метод
СПЕНД“; удостоверение „Умения за консултант-
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ски продажби – метод СПЕНД“ (програма „Мой
дом“); удостоверение „Всекидневни предизвикателства в обслужването на клиенти“.
Нели Стоянова Иванова, образование – висше.
Счетоводство, финанси и контрол. Сертификат
за оценител на машини и съоръжения; оценител
на недвижими имоти; удостоверение за професионално обучение на валутни касиери.
Петър Боянов Бучев, образование – висше.
Икономист, икономика на транспорта; оценител
на машини и съоръжения.
Роза Стоянова Георгиева, образование – вис
ше. Икономист, специалност „Финанси и кредит“.
Диплома за правоспособност на дипломиран
екс пер т - с че т ов од и т е л /д и п лом и ра н од и т ор,
издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители. Удостоверение за независим
финансов одитор на финансови отчети съгласно
Международните стандарти за финансово отчитане и Международните одиторски стандарти.
Росен Емилов Иглев, образование – висше.
Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения. Удостоверение за завършен модул „Фирмено преструктуриране“ от програма
„Банково дело“. Включен в утвърдения списък
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици по несъстоятелност по ТЗ.
Росица Боянова Йорданова, образование – вис
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“.
Румен Димитров Любенов, образование – вис
ше. Счетоводна отчетност. Сертификат за професионална квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
Силвана Борисова Мирчева, образование – вис
ше. Икономика и организация на труда.
Соня Йорданова Пушева, образование – вис
ше. Икономист, финанси и счетоводство. Икономика и управление на социалните дейности.
Стефка Асенова Дамянова, образование – вис
ше. Финанси и кредит. Лиценз за оценка на
недвижими имоти; удостоверение за оценител
на земеделски земи. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Теменужка Петкова Косова, образование – вис
ше. Икономист, икономика на транспорта.
Христина Никова Христова, образование – вис
ше. Икономист.
Ц в е т а н к а Е в т и м о в а Б ъч е в а , о б р а з о в а ние – висш е. Икономист. Счетоводна отчетност.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения.
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4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Аделина Станиславова Боборачка, образование – висше. Икономист, специалност „Счетоводство и одитинг“. Магистър по финанси.
Албена Маринова Борисова-Асенова, образование – висше. Сертификат „Преобразуване,
лик видаци я, несъстоятелност. Счетоводни и
данъчни проблеми при изготвянето на съдебните
експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи
при изготвяне на съдебните експертизи“.
Анелия Славчева Динева, образование – висше. Счетоводство и финанси.
Анита Иванова Тончева, образование – висше.
Счетоводство и контрол.
Боряна Савова Пейчева, образование – висше.
Икономист. Счетоводна отчетност.
Ва лен т и н Ц в е т а нов С т оя нов, о бра з ование – висше. Икономист-счетоводител.
Виолета Живкова Попова, образование – вис
ше. Счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование – вис-
ше. Счетоводство и контрол. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Виолета Теодосиева Миленова, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Удостоверение за завършен
спец иа л изи ра н к у рс за оцен и т ел и на цел и
предприятия.
Георги Кирилов Георгиев, образование – вис
ше. Икономист – организатор на промишленото
производство.
Ден к а И ва нова Н и колова, образование – средно специално. Строителство и арх итект у ра. Оценител на недви ж ими имоти;
експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения.
Диляна Момчилова Иглева, образование – вис-
ше. Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.
Димитър Владимиров Николов, образован ие – висше. А г рои коном ис т, спец иа л нос т:
„Икономика и организация на селското стопанство“. Допълнителна специализация: „Икономика и управление на АПП“. Сертификат от
КНОБ за оценка на търговски предприятия и
вземания. Сертификат от КНОБ за оценка на
земеделски земи и трайни насаждения. Оценка
на селскостопански животни, ферми, мандри,
колбасарски цехове, консервни фабрики и други подобни. Експертизи в растениевъдството и
ж ивотновъдството – технологи я, икономика,
организация, отчетност, финансови анализи,
аренда, наеми и други отношения.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, обра зование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Оценител на цели предприятия, дялове
и акции; оценител на машини и съоръжения,
активи. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; оценител на инвестиционни
проекти; бакалавър по бизнес администрация;
хидравлична и пневматична техника; икономист – мениджър.
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Е лена Д и м и т рова На й денова, обра зование – висше. Счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образование – висше. Икономист. Маркетинг и планиране, организация и управление на търговските
обекти.
Емил Димитров Нейков, образование – висше.
Икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“. Разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 22.09.2017 г.
Емилия Миткова Арсова, образование – вис
ше. Икономист по специалността „Икономика на
промишлеността“. Мениджмънт. Удостоверение
за завършен курс по „Управление на промяната,
времето и стреса“.
Ерина Кирилова Пъхлева, образование – висше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово
право. Европейска специализация на местното
самоуправление.
Ефросина Василева А лексиева, образование – висше. Счетоводна отчетност.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше.
Икономист. Финанси и кредит. Среден техник
по строителство и архитектура.
Ина Тодорова Найденова, образование – висше. Икономика и управление на социално-културните дейности. Организация на административната дейност и процеси. Политически науки,
специалност „Публични политики“. Магистър
по политически мениджмънт. Сертификат за
„Прилагане на Методика за осъществяване на
външен (хоризонтален) контрол в държавната
администрация“. Сертификат за вътрешен одитор на системи за управление на качеството
съобразно изискванията на ISO 9001:2000 и ISO
19011:2002. Сертификат за вътрешен одитор на
системи за управление на информационна сигурност съобразно изискванията на ISO 27001:2005
и ISO 19011:2002.
Ирина Виденова Минкова, образование – висше. Икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“. Следдипломна квалификация „Съдебно-счетоводни експертизи“.
Кристина Иванова Босева, образование – вис
ше. Икономист, специалност „Финанси“.
Любка Методиева Пашалийска, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Сертификат „Вътрешен одитор
в публичния сектор“.
М ари я С т ои лов а М и х а й лов а , о бра з ов ание – висше. Икономист-счетоводител.
Марлена Първа нова Г ь ошева-Л юб енова,
образование – висше. Аграрикономист, специалност „Икономика, организация и управление
на селското стопанство“. Следдипломна специализация – патентен специалист. Удостоверение
за завършено обучение по „Международни счетоводни стандарти“. Удостоверение за завършен
курс по „Актуални въпроси при изготвянето на
годишните финансови отчети на бюджетните
предприятия“. Сертификат за завършено обучение
по „Управление на човешките ресурси, подбор
на персонала и управление на изпълнението“.
Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно до 16.04.2017 г.
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Милена Иванова Крумова, образование – вис
ше. Икономист финанси. Сертификати от училища „Европа“ за владеене на английски език нива
B1 и Pre-Intermediate – NCEC2; удостоверение
„Умения за консултантски продажби – метод
СПЕНД“; удостоверение „Умения за консултантски продажби – метод СПЕНД“ (програма „Мой
дом“); удостоверение „Всекидневни предизвикателства в обслужването на клиенти“.
Нели Стоянова Иванова, образование – висше.
Счетоводство, финанси и контрол. Сертификат
за оценител на машини и съоръжения; оценител
на недвижими имоти; удостоверение за професионално обучение на валутни касиери.
Н и кола й Ме т од иев Ра н г е лов, о бра з ование – висше. Социално икономическо планиране.
Петър Боянов Бучев, образование – висше.
Икономист, икономика на транспорта; оценител
на машини и съоръжения.
Роза Стоянова Георгиева, образование – вис
ше. Икономист, специалност „Финанси и кредит“.
Диплома за правоспособност на дипломиран
експерт-счетоводител/дипломиран одитор, издадена от Института на дипломираните експертсчетоводители. Удостоверение за независим
финансов одитор на финансови отчети съгласно
Международните стандарти за финансово отчитане и Международните одиторски стандарти.
Росен Емилов Иглев, образование – висше.
Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения. Удостоверение за завършен модул „Фирмено преструктуриране“ от програма
„Банково дело“. Включен в утвърдения списък
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици по несъстоятелност по ТЗ.
Росица Боянова Йорданова, образование – вис
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“.
Румен Димитров Любенов, образование – вис
ше. Счетоводна отчетност. Сертификат за професионална квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
Румен Насов Ненков, образование – висше.
Строителен инженер по хидромелиоративно
строителство; магистър по икономика – финанси.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти.
Румяна Миткова Стоянова, образование – вис-
ше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата. Сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания;
експерт-оценител на инвестиционен проект;
експерт-оценител на недвижими имоти; експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
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автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; експерт по здравословни
и безопасни условия на труд.
Силвана Борисова Мирчева, образование – вис-
ше. Икономика и организация на труда.
Соня Йорданова Пушева, образование – вис
ше. Икономист, финанси и счетоводство. Икономика и управление на социалните дейности.
Стефка Асенова Дамянова, образование – вис
ше. Финанси и кредит. Лиценз за оценка на
недвижими имоти; удостоверение за оценител
на земеделски земи. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Татяна Стефанова Стоянова, образование – висше. Икономист. Организация на производството
и управление в промишленото производство.
Теменужка Петкова Косова, образование – висше. Икономист, икономика на транспорта.
Цветанка Евтимова Бъчева, образование – вис-
ше. Икономист. Счетоводна отчетност.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Аделина Станиславова Боборачка, образование – висше. Икономист, специалност „Счетоводство и одитинг“. Магистър по финанси.
Анита Иванова Тончева, образование – висше.
Счетоводство и контрол.
Боряна Савова Пейчева, образование – висше.
Икономист. Счетоводна отчетност.
Верка Петрова Начева, образование – висше.
Счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование – висше. Счетоводство и контрол. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Виолета Теодосиева Миленова, образование – висше. Икономист – счетоводител. Счетоводство и контрол. Удостоверение за завършен специализиран курс за оценители на цели
предприятия.
Георги Кирилов Георгиев, образование – вис
ше. Икономист – организатор на промишленото
производство.
Диляна Момчилова Иглева, образование – висше. Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, образование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Оценител на цели предприятия, дялове
и акции; оценител на машини и съоръжения,
активи. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; оценител на инвестиционни
проекти; бакалавър по бизнес администрация;
хидравлична и пневматична техника; икономист – мениджър.
Е лена Д и м и т рова На й денова, обра зование – висше. Счетоводна отчетност.
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Елисавета Динчова Стоименова, образование – висше. Икономист. Маркетинг и планиране, организация и управление на търговските
обекти.
Емил Димитров Нейков, образование – висше.
Икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“. Разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 22.09.2017 г.
Емилия Миткова Арсова, образование – вис
ше. Икономист по специалността „Икономика на
промишлеността“. Мениджмънт. Удостоверение
за завършен курс по „Управление на промяната,
времето и стреса“.
Ерина Кирилова Пъхлева, образование – вис
ше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово
право. Европейска специализация на местното
самоуправление.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше.
Икономист. Финанси и кредит. Среден техник
по строителство и архитектура.
Ирина Виденова Минкова, образование – вис
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“. Следдипломна квалификация „Съдебно-счетоводни експертизи“.
Кристина Иванова Босева, образование – вис
ше. Икономист, специалност „Финанси“.
Любка Методиева Пашалийска, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Сертификат „Вътрешен одитор
в публичния сектор“.
Марлена Първа нова Г ь ошева-Л ю б енова ,
образование – висше. Аграрикономист, специалност „Икономика, организация и управление
на селското стопанство“. Следдипломна специализация – патентен специалист. Удостоверение
за завършено обучение по „Международни счетоводни стандарти“. Удостоверение за завършен
курс по „Актуални въпроси при изготвянето на
годишните финансови отчети на бюджетните
предприятия“. Сертификат за завършено обучение по „Управление на човешките ресурси,
подбор на персонала и управление на изпълнението“. Разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“, валидно до
16.04.2017 г.
Милена Иванова Крумова, образование – вис
ше. Икономист – финанси. Сер т ификат и от
училища „Европа“ за владеене на английски
език нива B1 и Pre-Intermediate – NCEC2; удостоверение „Умения за консултантски продажби – метод СПЕНД“; удостоверение „Умения за
консултантски продажби – метод СПЕНД“ (програма „Мой дом“); удостоверение „Всекидневни
предизвикателства в обслужването на клиенти“.
Нели Стоянова Иванова, образование – висше.
Счетоводство, финанси и контрол. Сертификат
за оценител на машини и съоръжения; оценител
на недвижими имоти; удостоверение за професионално обучение на валутни касиери.
Роза Стоянова Георгиева, образование – вис
ше. Икономист, специалност „Финанси и кредит“.
Диплома за правоспособност на дипломиран
експерт-счетоводител/дипломиран одитор, издадена от Института на дипломираните експертсчетоводители. Удостоверение за независим
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финансов одитор на финансови отчети съгласно
Международните стандарти за финансово отчитане и Международните одиторски стандарти.
Росен Емилов Иглев, образование – висше.
Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения. Удостоверение за завършен модул „Фирмено преструктуриране“ от програма
„Банково дело“. Включен в утвърдения списък
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици по несъстоятелност по ТЗ.
Румен Димитров Любенов, образование – вис
ше. Счетоводна отчетност. Сертификат за професионална квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата. Сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания;
експерт-оценител на инвестиционен проект;
експерт-оценител на недвижими имоти; експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; експерт по здравословни
и безопасни условия на труд.
Силвана Борисова Мирчева, образование – висше. Икономика и организация на труда.
Соня Йорданова Пушева, образование – вис
ше. Икономист, финанси и счетоводство. Икономика и управление на социалните дейности.
Стефка Асенова Дамянова, образование – вис
ше. Финанси и кредит. Лиценз за оценка на
недвижими имоти; удостоверение за оценител
на земеделски земи. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Теменужка Петкова Косова, образование – висше. Икономист, икономика на транспорта.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
А лекс а н д ър Пе т р ов Ц ве т ков, о бра з ование – висше. Строителен инженер със специалност „Промишлено и гражданско строителство“,
специализация „Конструкции“. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
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Антоанета Христова Тонева-Тодорова, образование – висше. Радио- и телевизионна техника,
инженер; сертификат за експерт по здравословни
и безопасни условия на труд.
Б ог ом и л Л ю б енов М и х а й лов, о бра зование – висше. Средно образование – среден техник
по строителство и архитектура. Висше образование – строителен инженер по пътно строителство
и архитектура.
Борис Кирилов Тасев, образование – висше.
Промишлена топлотехника. Електроенергетика
и ел. обзавеждане.
Борис ла в Ра н г елов Йорда нов, обра зование – висше. Машинен инженер. Промишлена
топлотехника.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. Сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методологи я, проблеми и аспекти; пожарна
безопасност и защита на населението; сертификат за експерт-оценител на криминалистически
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
п роизшест ви я, мет одика за разследване на
ПТП, застраховане, автомобилно застраховане
и застрахователни измами при застраховките
на автомобили (МПС); сертификат за експертоценител на автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Варяна Стоянова Атанасова, образование – полувисше. Инженер оператор в жп транспорт. Сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи. Методи и подходи
за оценка на недвижими имоти и земеделски
земи. Единни европейски стандарти за бизнес
оценяване. Сертификат за експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС).
Венцислав Стоянов Груев, образование – вис
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти.
В е с е л и н На й чов Васи ловск и , о бра з ование – висше. Машинен инженер – „Транспортна
техника и технологии“, специализация „Двигатели с вътрешно горене“.
Георги Димитров Дурчев, образование – вис
ше. Строителен инженер по хидромелиоративно
строителство.
Денка Иванова Николова, образование – средно специално. Строителство и архитектура. Оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, обра зование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Оценител на цели предприятия, дялове
и акции; оценител на машини и съоръжения,
активи. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; оценител на инвестиционни
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проекти; бакалавър по бизнес администрация;
хидравлична и пневматична техника; икономист – мениджър.
Елка Исакова Маринова, образование – вис
ше. Машинен инженер, специалност „Технология
на машиностроенето и металорежещи машини“.
Емил Войнов Антов, образование – висше.
Лиценз за оценка на недвижими имоти; удостоверение за завършено обучение по защита на
класифицираната информация; технология на
минното производство, минен инженер, технолог.
Емил Георгиев Димитров, образование – вис
ше. Електроинженер, специалност „Съобщителна
и осигурителна техника и системи“.
Емил Лазаров Здравков, образование – средно техническо. Двигатели с вътрешно горене.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Еми л Р усев Р усев, образование – висше.
Машинен инженер по подемно-транспортни,
строителни и минни машини. Сертификат за
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“. Удостоверение за преминато обучение
по безопасни и здравословни условия на труд
при работа със съоръжения с повишена опасност – въздушни компресорни инсталации и
уредби.
Ивайло Николов Димитров, образование – вис-
ше. Инженер-земеустроител. Лиценз от АП за
оценка на недвижими имоти. Свидетелство за
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра.
Иван Крумов Котев, образование – висше.
Двигатели с вътрешно горене. Машинен инженер,
специалност „Технология на машиностроенето
и металорежещите машини“. Удостоверение за
завършен курс „Ръководители на сектори, технически участъци (подрайони)“.
Илия Траянов Караджов, образование – вис
ше. Ст рои телен ин женер по тех нологи я на
строителството.
Ирина Иванова Манова, образование – висше.
Инженер, специалност „Промишлена електроника“. Удостоверение за пълна проектантска
правоспособност от КИИП по част „Електрическа“. Удостоверение за семинарно обучение
на тема „Достъпност и евакуация – стандарти
и нормативи“. Удостоверение за семинарно обучение на тема „Наредба № 2 от 2009 г. за избор
и проектиране на асансьорни уредби в сгради и
европейските стандарти“. Лиценз от Агенцията
за приватизация за оценка на недвижими имоти.
Сертификат за завършен курс по „Оценители
на недвижимо имущество“. Удостоверение от
Т У – Софи я, за п рофесиона лна к ва лификация „Обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради“. Удостоверение за
пълна проектантска правоспособност от КИИП
по част „Интердисциплинарна част „Пожарна
безопасност – Електрически“. Удостоверение
от Българската стопанска камара за завършено
обучение по здравословни и безопасни условия
на труд съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г.
на длъжностните лица в предприятията по чл. 6,
т. 1, 2, 3 и 4.
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Камелия Иванова Виденова-Тончева, образование – висше. Машинен инженер. Топлоенергетика и ядрена енергетика.
Кирил Георгиев Иванов, образование – висше.
Минен инженер. Лиценз за оценка на машини
и съоръжения.
Людмила Георгиева Миленова, образование – висше. Инженер-физик, специалност „Микроелектроника“. Научна степен – кандидат на
техническите науки. Сертификат за оценка на
въздействието върху околната среда.
М и лен С т а н ис л а в ов М и н ков, о бра з ов ание – висше. Строителен инженер, транспортно
строителство; Сертификат за вътрешен одитор
на Интегрирани системи за управление спрямо
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007; удостоверение „Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите
в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ“.
Надеж да Йорданова Евгениева, образование – висше. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; удостоверение за пълна проектантска правоспособност
„Конструктивна организация и изпълнение на
строителството. Технически контрол“; лиценз за
оценка на недвижими имоти; удостоверение за
проектант с ППП в областта на „Строителнотехническите правила и норми за осигуряване
на пожарна безопасност на строежите“; удостоверение за координатор по безопасност и здраве
в строителството; удостоверение „Практически
и правни проблеми при възлагането на обществени поръчки. Изготвяне на технически спецификации. Предварителен контрол на тръжната
документация“.
Никола Ангелов Балкански, образование – вис
ше. Електроинженер по специалност „Ел.централи, мрежи и системи“. Удостоверение за
регистриране като член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)
към секция „Електротехника, автоматика и
съобщителна техника“. Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност от КИИП по част
„Електрическа“. Удостоверение от Агентството
на застрахователната корпорация „Лойдс“ – Лондон, за България, че е включен в списъците на
експертите, ползвани от „Лойдс“, и извършва
контрол на количеството и качеството на стоки,
машини и съоръжения.
Никола Веселинов Тасков, образование – вис
ше. Топлоенергетика. Промишлена топлотехника.
Одитор – трудова медицина.
Петър Георгиев Ковачев, образование – висше.
Лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на машиностроителната и металообрабо т ва щата п ром и ш ленос т, а вт омоби л н и я
транспорт, селското стопанство, железопътния
транспорт, нефтодобивната промишленост и
газодобивната промишленост; лиценз за оценка
на недвижими имоти; лиценз за оценка на права
на интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения; лиценз за оценка
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търгов-
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ски дружества; удостоверение за завършен курс
за правен анализ на приватизиращи се обекти;
удостоверение за завършен курс за синдик.
Петър Павлов Алексов, образование – висше.
Инженер по автоматизация на производството.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат за автоексперт-оценител;
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата.
Пламен Димитров Гърбов, образование – вис
ше. Ст рои телен ин женер по тех нологи я на
строителството. Удостоверение от КИИП за
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна
проектантска правоспособност по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“.
Пламен Цветанов Паскалев, образование – вис
ше. Машинен инженер. Лиценз за оценка на
недвижими имоти. Лиценз за оценка на машини
и съоръжения.
Ра й на С т ефа нова М и х а й лова, обра зование – висше. Инженер по горско стопанство.
Пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и благоустройство. Удостоверение за
упражняване на частна лесовъдска практика за
следните дейности: маркиране на подлежащи на
сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без
материален добив, кастрене на стоящи дървета и
изготвяне на съпровождащите дейността отчетни
документи; събиране и добив на семена и производство на фиданки и репродуктивни материали
от горскодървесни и храстови видове, създаване на
горски култури и изготвяне на съпровождащите
тези дейности отчетни документи; изработване
на задания и лесоустройствени проекти, планове, програми за гори и земи от горския фонд;
изработване на задания и проекти, планове и
програми за борба с ерозията и за биологична
рекултивация на нарушени терени; организация
на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми
за ползвания от гори и земи от горския фонд и
изготвяне на съпровождащите тази дейност документи; управление на гори и земи от горския
фонд, собственост на физически и юридически
лица и общини; експертизи и консултации по
лесовъдски дейности; изработване на проекти
за горски пътища и съоръжения.
Росица Петрова Иванова, образование – вис
ше. Инженер земеустроител. Сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; лиценз за оценка на недвижими
имоти; свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Румен Манасиев Георгиев, образование – средно специално. Строителство и архитектура.
Румяна Миткова Стоянова, образование – вис
ше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата. Сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания;
експерт-оценител на инвестиционен проект;
експерт-оценител на недвижими имоти; експертоценител на криминалистически аспекти при
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разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; експерт по здравословни
и безопасни условия на труд.
Славка Миодрагова А н донова, образование – средно специално. Техникум по минна
промишленост. Маркшайдерство.
Стефан Захариев Попов, образование – средно
техническо. Архитектурен техник.
Тодор Цветанов Стаменов, образование – вис
ше. Машинен инженер.
Тотка Василева Златкова, образование – вис
ше. Машинен инженер по специалност „Пром и ш лена т оп ло т ех н и к а“. Удос т оверен ие о т
ТУ – София, за професионална квалификация
„Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради“. Удостоверение от Агенцията
за устойчиво енергийно развитие за вписване
в публичния регистър на лицата, извършващи
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за
съответствие на инвестиционните проекти и
изготвяне на оценки за енергийни спестявания
съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната
ефективност (ЗЕЕ) като консултант по енергийна
ефективност за извършване на дейностите по
чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ, валидно до 12.11.2020 г.
Христо Иванов Ахладов, образование – висше.
Електроинженер, специалност „Ел. машини и
апарати“ в областта на енергетиката.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. Сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методологи я, проблеми и аспекти; пожарна
безопасност и защита на населението; сертификат за експерт-оценител на криминалистически
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
п роизшест ви я, мет одика за разследване на
ПТП, застраховане, автомобилно застраховане
и застрахователни измами при застраховките
на автомобили (МПС); сертификат за експертоценител на автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
В е с е л и н На й чов Васи ловск и , о бра з ование – висше. Машинен инженер – „Транспортна
техника и технологии“, специализация „Двигатели с вътрешно горене“.
Емил Лазаров Здравков, образование – средно техническо. Двигатели с вътрешно горене.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Еми л Р усев Р усев, образование – висше.
Машинен инженер по подемно-транспортни,
строителни и минни машини. Сертификат за
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“. Удостоверение за преминато обучение
по безопасни и здравословни условия на труд
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при работа със съоръжения с повишена опасност – въздушни компресорни инсталации и
уредби.
Емил Христов Вучев, образование – средно.
Автомобилен монтьор, сертификат за автоексперт-оценител (автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност).
Иван Крумов Котев, образование – висше.
Двигатели с вътрешно горене. Машинен инженер,
специалност „Технология на машиностроенето
и металорежещите машини“. Удостоверение за
завършен курс „Ръководители на сектори, технически участъци (подрайони)“.
Марин Вълков Илиев, образование – висше.
Автомобилен транспорт – експлоатация, трактори и кари.
Михаил Петров Величков, образование – средно техническо. Технология на машиностроенето – студена обработка. Сертификат за автоексперт-оценител.
Никола Веселинов Тасков, образование – висше. Промишлена топлотехника, одитор – трудова медицина.
Н и кола й Д и м и т ров Георг иев, обра зование – висше. Транспортна техника и технологии.
Удостоверение за повишаване на квалификация
по специалност „Железопътна техника – дизелови локомотиви“.
Пеню Димов Пенев, образование – висше.
Офицер – инженер по експлоатация и ремонт на
АТТ, машинен инженер, двигатели с вътрешно
горене. Удостоверение за допълнително обучение по: Съвременни системи в автомобилите и
прикачния състав (модул Б1), Оценка на техническото състояние на автомобилите и прикачния
състав (модул В1), Нормативна база за работа в
пункт за периодични прегледи (модули Е1 и Е2).
Румяна Миткова Стоянова, образование – вис
ше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата. Сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания;
експерт-оценител на инвестиционен проект;
експерт-оценител на недвижими имоти; експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; експерт по здравословни
и безопасни условия на труд.
С ед е в ч о В а р а д и н о в И в а н о в , о б р а з о в а ние – средно техническо. Машинен техник – „Автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт“.
Тодор Цветанов Стаменов, образование – вис
ше. Машинен инженер.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
А лекс а н д ър Пе т р ов Ц ве т ков, о бра з ование – висше. Строителен инженер със специалност „Промишлено и гражданско строителство“,
спец иа л иза ц и я „Конс т ру к ц и и“. С ер т ифи кат
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о т К НОБ за оценка на недви ж им и имо т и;
сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
А не л и я Тошева Черног ор ова , о бра з ование – висше. Промишлено и гражданско строителство. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти, сертификат от център за квалификация на кадрите от държавната и местната
администрация и строителство, удостоверение за
управление на общинска собственост, сертификат
„Промените в общинското законодателство“,
удостоверение от НТС.
Борис ла в Ра н г елов Йорда нов, обра зование – висше. Машинен инженер. Промишлена
топлотехника.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. Сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти; пожарна без
опасност и защита на населението; сертификат
за експерт-оценител на кримина листическ и
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
п роизшест ви я, мет одика за разследване на
ПТП, застраховане, автомобилно застраховане
и застрахователни измами при застраховките
на автомобили (МПС); сертификат за експертоценител на автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Венцислав Стоянов Груев, образование – вис
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти.
В е с е л и н На й чов Васи ловск и , о бра з ование – висше. Машинен инженер – „Транспортна
техника и технологии“, специализация „Двигатели с вътрешно горене“.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, обра зование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Оценител на цели предприятия, дялове
и акции; оценител на машини и съоръжения,
активи. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; оценител на инвестиционни
проекти; бакалавър по бизнес администрация;
хидравлична и пневматична техника; икономист – мениджър.
Елка Исакова Маринова, образование – вис
ше. Машинен инженер, специалност „Технология
на машиностроенето и металорежещи машини“.
Емил Лазаров Здравков, образование – средно техническо. Двигатели с вътрешно горене.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Еми л Р усев Р усев, образование – висше.
Машинен инженер по подемно-транспортни,
строителни и минни машини. Сертификат за
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа
експер т иза – п р о блем и, ме т од и к а , па зарна
стойност“. Удостоверение за преминато обучение по безопасни и здравословни условия на
труд при работа със съоръжения с повишена
опасност – въздушни компресорни инсталации
и уредби.
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З лат ко А лекс а н д р ов З лат ков, о бра зование – висше. Машинен инженер. Член на Обществото на българските инженери по климатична,
отоплителна и хладилна техника. Удостоверение
за член-учредител на Камарата на инвестиционното проектиране към секция „Отопление,
к лимат изац и я, х ла ди лна тех ника, топ ло - и
газоснабдяване“. Удостоверение за курс на обучение по обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради.
Иван Крумов Котев, образование – висше.
Двигатели с вътрешно горене. Машинен инженер,
специалност „Технология на машиностроенето
и металорежещите машини“. Удостоверение за
завършен курс „Ръководители на сектори, технически участъци (подрайони)“.
Илия Траянов Караджов, образование – вис
ше. Ст рои телен ин женер по тех нологи я на
строителството.
Людмил Йорданов Савов, образование – вис
ше. Инженер-химик. Технология на неорганичните вещества.
М и лен С т а н ис л а вов М и н ков, о бра з ование – висше. Строителен инженер, транспортно
строителство; сертификат за вътрешен одитор
на Интегрирани системи за управление спрямо
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007; удостоверение „Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите
в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ“.
Надеж да Йорданова Евгениева, образование – висше. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; удостоверение за пълна проектантска правоспособност
„Конструктивна организация и изпълнение на
строителството. Технически контрол“; лиценз за
оценка на недвижими имоти; удостоверение за
проектант с ППП в областта на „Строителнотехническите правила и норми за осигуряване
на пожарна безопасност на строежите“; удостоверение за координатор по безопасност и здраве
в строителството; удостоверение „Практически
и правни проблеми при възлагането на обществени поръчки. Изготвяне на технически спецификации. Предварителен контрол на тръжната
документация“.
Никола Веселинов Тасков, образование – вис
ше. Промишлена топлотехника, одитор – трудова
медицина.
Пламен Димитров Гърбов, образование – вис
ше. Ст рои телен ин женер по тех нологи я на
строителството. Удостоверение от КИИП за
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна
проектантска правоспособност по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“.
Пламен Цветанов Паскалев, образование – вис-
ше. Машинен инженер. Лиценз за оценка на
недвижими имоти. Лиценз за оценка на машини
и съоръжения.
Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на произ-
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водствата. Сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания;
експерт-оценител на инвестиционен проект;
експерт-оценител на недвижими имоти; експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; експерт по здравословни
и безопасни условия на труд.
Стефан Захариев Попов, образование – средно
техническо. Архитектурен техник.
Тодор Цветанов Стаменов, образование – вис
ше. Машинен инженер.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
А лекс а н д ър Пе т р ов Ц в е т ков, о бра з ование – висше. Строителен инженер със специалност „Промишлено и гражданско строителство“,
специализация „Конструкции“. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
А не л и я Тошева Черног ор ова , о бра з ование – висше. Промишлено и гражданско строителство. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти, сертификат от център за квалификация на кадрите от държавната и местната
администрация и строителство, удостоверение за
управление на общинска собственост, сертификат
„Промените в общинското законодателство“,
удостоверение от НТС.
Б ог ом и л Л ю б енов М и х а й лов, о бра зование – висше. Средно образование – среден техник
по строителство и архитектура. Висше образование – строителен инженер по пътно строителство
и архитектура.
Венцислав Стоянов Груев, образование – вис
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти.
Денка Иванова Николова, образование – средно специално. Строителство и архитектура. Оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, обра зование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Оценител на цели предприятия, дялове
и акции; оценител на машини и съоръжения,
активи. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; оценител на инвестиционни
проекти; бакалавър по бизнес администрация;
хидравлична и пневматична техника; икономист – мениджър.
Драгомир Иванов Владимиров, образование – средно специално. Техник по геодезия и
картография.
Емил Войнов Антов, образование – висше.
Лиценз за оценка на недвижими имоти; удостоверение за завършено обучение по защита на
класифицираната информация; технология на
минното производство, минен инженер, технолог.
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Иван Георгиев Ненков, образование – висше.
Финанси и кредит.
Илия Траянов Караджов, образование – вис
ше. Ст рои телен ин женер по тех нологи я на
строителството.
Инка Сергиева Аврамова, образование – вис
ше. Архитект.
Ирина Иванова Манова, образование – висше.
Инженер, специалност „Промишлена електроника“. Удостоверение за пълна проектантска
правоспособност от КИИП по част „Електрическа“. Удостоверение за семинарно обучение
на тема „Достъпност и евакуация – стандарти
и нормативи“. Удостоверение за семинарно обучение на тема „Наредба № 2 от 2009 г. за избор
и проектиране на асансьорни уредби в сгради и
европейските стандарти“. Лиценз от Агенцията
за приватизация за оценка на недвижими имоти.
Сертификат за завършен курс по „Оценители
на недвижимо имущество“. Удостоверение от
Т У – Софи я, за п рофесиона лна к ва лификация „Обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради“. Удостоверение за
пълна проектантска правоспособност от КИИП
по част „Интердисциплинарна част „Пожарна
безопасност – Електрически“. Удостоверение
от Българската стопанска камара за завършено
обучение по здравословни и безопасни условия
на труд съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г.
на длъжностните лица в предприятията по чл. 6,
т. 1, 2, 3 и 4.
М и лен С т а н ис л а вов М и н ков, о бра з ование – висше. Строителен инженер, транспортно
строителство; сертификат за вътрешен одитор
на Интегрирани системи за управление спрямо
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007; удостоверение „Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите
в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ“.
Надеж да Йорданова Евгениева, образование – висше. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; удостоверение за пълна проектантска правоспособност
„Конструктивна организация и изпълнение на
строителството. Технически контрол“; лиценз за
оценка на недвижими имоти; удостоверение за
проектант с ППП в областта на „Строителнотехническите правила и норми за осигуряване
на пожарна безопасност на строежите“; удостоверение за координатор по безопасност и здраве
в строителството; удостоверение „Практически
и правни проблеми при възлагането на обществени поръчки. Изготвяне на технически спецификации. Предварителен контрол на тръжната
документация“.
Параскева Михайлова Иванова, образование – висше. Минно маркшайдерство и геодезия.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Пламен Димитров Гърбов, образование – вис
ше. Ст рои телен ин женер по тех нологи я на
строителството. Удостоверение от КИИП за
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна
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проектантска правоспособност по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“.
Пламен Цветанов Паскалев, образование – вис-
ше. Машинен инженер. Лиценз за оценка на
недвижими имоти. Лиценз за оценка на машини
и съоръжения.
Румен Георгиев Евгениев, образование – висше. Строителен инженер, специалност „Производство на строителни изделия и конструкции“.
Румен Манасиев Георгиев, образование – средно специално. Строителство и архитектура.
Румен Насов Ненков, образование – висше.
Строителен инженер по хидромелиоративно
строителство; магистър по икономика – финанси.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти.
Свилен Методиев Василев, образование – вис
ше. Строителен инженер по специалност „Конструкции“; удостоверение за пълна проектантска
правоспособност по части „Конструктивна“ и
„Организация и изпълнение на строителството“;
лиценз за вписване в публичния регистър на лицата, упражняващи технически контрол по част
„Конструктивна“ на инвестиционните проекти.
Славка Миодрагова А н донова, образование – средно специално. Техникум по минна
промишленост. Маркшайдерство.
С т а ноя Йорда нов Дон чевск и , о бра з ование – висше. Строителен инженер, специалност
„Технология на строителството“. Сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения.
Стефан Захариев Попов, образование – средно
техническо. Архитектурен техник.
Стоян Петров Стоянов, образование – висше.
„Промишлено и гражданско строителство, конструкции“ – строителен инженер.
Тодор Иванов Тодоров, образование – висше.
Строителен инженер, ПГС технология.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. Сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти; пожарна безопасност и защита на населението; сертификат
за експерт-оценител на кримина листическ и
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
п роизшест ви я, мет одика за разследване на
ПТП, застраховане, автомобилно застраховане
и застрахователни измами при застраховките
на автомобили (МПС); сертификат за експертоценител на автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Пламен Димитров Гърбов, образование – висше. Ст рои телен ин женер по тех нолог и я на
строителството. Удостоверение от КИИП за
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна
проектантска правоспособност по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“.
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Румяна Миткова Стоянова, образование – висше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата. Сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания;
експерт-оценител на инвестиционен проект;
експерт-оценител на недвижими имоти; експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; експерт по здравословни
и безопасни условия на труд.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Ирина Иванова Манова, образование – висше.
Инженер, специалност „Промишлена електроника“. Удостоверение за пълна проектантска
правоспособност от КИИП по част „Електрическа“. Удостоверение за семинарно обучение
на тема „Достъпност и евакуация – стандарти
и нормативи“. Удостоверение за семинарно обучение на тема „Наредба № 2 от 2009 г. за избор
и проектиране на асансьорни уредби в сгради и
европейските стандарти“. Лиценз от Агенцията
за приватизация за оценка на недвижими имоти.
Сертификат за завършен курс по „Оценители
на недвижимо имущество“. Удостоверение от
Т У – Софи я, за п рофесиона лна к ва лификация „Обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради“. Удостоверение за
пълна проектантска правоспособност от КИИП
по част „Интердисциплинарна част „Пожарна
безопасност – Електрически“. Удостоверение
от Българската стопанска камара за завършено
обучение по здравословни и безопасни условия
на труд съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г.
на длъжностните лица в предприятията по чл. 6,
т. 1, 2, 3 и 4.
Станка Асенова Станкова, образование – висше. Електроинженер, специалност „Ел. централи, мрежи и системи“. Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност „Електрическа“.
Удостоверение за завършен курс в областта на
„Строително-техническите правила и норми
за осиг у ряване на пожарна безопасност на
строежите“. Удостоверение за „Координатор
по безопасност и здраве в строителството“.
Удостоверение за завършено обучение на тема
„Наредба № 2 от 2009 г. за избор и проектиране
на асансьорни уредби в сгради и европейските
стандарти“. Удостоверение за завършено обучение
по „Добрата практика и прилагане на стандартите при проектиране на електрическите уредби“. Сертификат за „Наредба за управление на
строителните отпадъци – нормативен контекст,
основни положения и практически указания по
приложението є“.
Тотка Василева Златкова, образование – висше. Машинен инженер по специалност „Пром и ш лена т оп ло т ех н и к а“. Удос т оверен ие о т
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Т У – Софи я, за п рофесиона лна к ва лификация „Обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради“. Удостоверение от
Агенцията за устойчиво енергийно развитие
за вписване в публичния регистър на лицата,
извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на
оценка за съответствие на инвестиционните
проекти и изготвяне на оценки за енергийни
спестявания съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за
енергийната ефективност (ЗЕЕ) като консултант
по енергийна ефективност за извършване на
дейностите по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ – валидно до
12.11.2020 г.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Б о рис Б ог о с лов ов Йо рд а нов, о б р а з ов ание – висше. Инженер-агроном по специалност
„Полевъдство“.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, обра зование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Оценител на цели предприятия, дялове
и акции; оценител на машини и съоръжения,
активи. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; оценител на инвестиционни
проекти; бакалавър по бизнес администрация;
хидравлична и пневматична техника; икономист – мениджър.
Ра й на С т ефа нова М и х а й лова , о бра зование – висше. Инженер по горско стопанство.
Пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и благоустройство. Удостоверение за
упражняване на частна лесовъдска практика за
следните дейности: маркиране на подлежащи на
сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без
материален добив, кастрене на стоящи дървета и
изготвяне на съпровождащите дейността отчетни
документи; събиране и добив на семена и производство на фиданки и репродуктивни материали
от горскодървесни и храстови видове, създаване на
горски култури и изготвяне на съпровождащите
тези дейности отчетни документи; изработване
на задания и лесоустройствени проекти, планове, програми за гори и земи от горския фонд;
изработване на задания и проекти, планове и
програми за борба с ерозията и за биологична
рекултивация на нарушени терени; организация
на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми
за ползвания от гори и земи от горския фонд и
изготвяне на съпровождащите тази дейност документи; управление на гори и земи от горския
фонд, собственост на физически и юридически
лица и общини; експертизи и консултации по
лесовъдски дейности; изработване на проекти
за горски пътища и съоръжения.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Б о рис Б ог о с лов ов Йо рд а нов, о б р а з ов ание – висше. Инженер-агроном по специалност
„Полевъдство“.
Галина Димова Павлова, образование – вис
ше. Инженер-агроном. Защита на растенията
и почвата. Сертификат от КНОБ за оценка на
земеделски земи и трайни насаждения.
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6.5. Съдебно-екологична експертиза
Ра й на С т ефа нова М и х а й лова, обра зование – висше. Инженер по горско стопанство.
Пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и благоустройство. Удостоверение
за упражняване на частна лесовъдска практика
за следните дейности: маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади
насаждения без материален добив, кастрене на
стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи; събиране и
добив на семена и производство на фиданки и
репродуктивни материали от горскодървесни и
храстови видове, създаване на горски култури
и изготвяне на съпровождащите тези дейности
отчетни документи; изработване на задания и
лесоустройствени проекти, планове, програми
за гори и земи от горския фонд; изработване
на задания и проекти, планове и програми за
борба с ерозията и за биологична рекултивация
на нарушени терени; организация на добив на
дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания
от гори и земи от горския фонд и изготвяне
на съпровождащите тази дейност документи;
управление на гори и земи от горския фонд,
собственост на физически и юридически лица
и общини; експертизи и консултации по лесовъдски дейности; изработване на проекти за
горски пътища и съоръжения.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Ваня Николова Оприкова, образование – вис
ше. Химична технология и материали за мик
роелек т рониката и елек т ронните елементи,
инженер-химик.
Геновева Цветанова Владимирова, образование – висше. Инженер-химик по специалност
„Технология на органичния синтез и горивата“.
Георги Георгиев Трифонов, образование –
висше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Графически, дактилоскопски, техническо изследване на документа.
Людмила Георгиева Миленова, образование – висше. Инженер-физик, специалност „Мик
роелектроника“. Научна степен – кандидат на
техническите науки. Сертификат за оценка на
въздействието върху околната среда.
Мая Иванова Кичева, образование – висше.
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функционална биология. Биохимик – клиничен химик.
Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране,
секвениране.
Мирелла Сашова Боянова, образование – вис
ше. Технология на силикатите. Удостоверение за
участие в семинар „Безопасни и здравословни
условия на труд“.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Графически, дактилоскопски, техническо изследване на документа.
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Людмила Георгиева Миленова, образование – висше. Инженер-физик, специалност „Мик
роелектроника“. Научна степен – кандидат на
техническите науки. Сертификат за оценка на
въздействието върху околната среда.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Емил Иванов Крумов, образование – висше.
Графически, дактилоскопски, техническо изследване на документа.
Людмила Георгиева Миленова, образование – висше. Инженер-физик, специалност „Мик
роелектроника“. Научна степен – кандидат на
техническите науки. Сертификат за оценка на
въздействието върху околната среда.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Б о рис Б ог о с лов ов Йо рд а нов, о б р а з ов ание – висше. Инженер-агроном по специалност
„Полевъдство“.
Галина Димова Павлова, образование – вис
ше. Инженер-агроном. Защита на растенията
и почвата. Сертификат от КНОБ за оценка на
земеделски земи и трайни насаждения.
Димитър Владимиров Николов, образование – висше. Агроикономист, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“.
Допълнителна специализация „Икономика и
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения. Оценка на селскостопански животни, ферми, мандри, колбасарски
цехове, консервни фабрики и други подобни.
Експертизи в растениевъдството и животновъдството – технология, икономика, организация,
отчетност, финансови анализи, аренда, наеми и
други отношения.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, обра зование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Оценител на цели предприятия, дялове
и акции; оценител на машини и съоръжения,
активи. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; оценител на инвестиционни
проекти; бакалавър по бизнес администрация;
хидравлична и пневматична техника; икономист – мениджър.
Йонко Богомилов Йонков, образование – вис
ше. А г роин женерс т во – полевъдс т во, ин женер-агроном. Оценител на земеделски земи и
подобренията върху тях – нормативна уредба
на собствеността на земята; поземлени ресурси;
подходи и методи за оценка на земеделски земи;
оценка на трайните насаждения, оценка на подобренията върху земеделските земи; пазар на
земи. Оценител на земеделски земи.
Маргарита Милчова Стоянова, образование – висше. А г роном – растителна защита.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Ра й на С т ефа нова М и х а й лова , о бра зование – висше. Инженер по горско стопанство.
Пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и благоустройство. Удостоверение
за упражняване на частна лесовъдска практика
за следните дейности: маркиране на подле-
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жащи на сеч дървета, отглеждане на млади
насаждения без материален добив, кастрене на
стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи; събиране и
добив на семена и производство на фиданки и
репродуктивни материали от горскодървесни и
храстови видове, създаване на горски култури
и изготвяне на съпровождащите тези дейности
отчетни документи; изработване на задания и
лесоустройствени проекти, планове, програми
за гори и земи от горския фонд; изработване
на задания и проекти, планове и програми за
борба с ерозията и за биологична рекултивация
на нарушени терени; организация на добив на
дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания
от гори и земи от горския фонд и изготвяне
на съпровождащите тази дейност документи;
управление на гори и земи от горския фонд,
собственост на физически и юридически лица
и общини; експертизи и консултации по лесовъдски дейности; изработване на проекти за
горски пътища и съоръжения.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
9.1. Съдебни изкуствоведски експертизи
Кирил Василев Манов, образование – вис
ше. Психолог. Член на Съюза на българските
художници. Сертификат за експерт-оценител на
художествени ценности.
10. Клас „Оценителни експертизи“
А лекс а н д ър Пе т р ов Ц ве т ков, о бра з ование – висше. Строителен инженер със специалност „Промишлено и гражданско строителство“,
спец иа л иза ц и я „Конс т ру к ц и и“. С ер т ифи кат
о т К НОБ за оценка на недви ж ими имо т и;
сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
А не л и я Тошева Черног ор ова , о бра з ование – висше. Промишлено и гражданско строителство. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти, сертификат от център за квалификация на кадрите от държавната и местната
администрация и строителство, удостоверение за
управление на общинска собственост, сертификат
„Промените в общинското законодателство“,
удостоверение от НТС.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше.
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. Сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методологи я, проблеми и аспекти; пожарна
безопасност и защита на населението; сертификат за експерт-оценител на криминалистически
аспекти при разкриване на пътнотранспортни
п роизшест ви я, мет одика за разследване на
ПТП, застраховане, автомобилно застраховане
и застрахователни измами при застраховките
на автомобили (МПС); сертификат за експертоценител на автотехническа експертиза – проб
леми, методика, пазарна стойност; сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Варяна Стоянова Атанасова, образование – полувисше. Инженер оператор в жп транспорт. Сертификат за експерт-оценител на недвижими
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имоти и земеделски земи. Методи и подходи
за оценка на недвижими имоти и земеделски
земи. Единни европейски стандарти за бизнес
оценяване. Сертификат за експерт-оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни измами при
застраховките на автомобили (МПС).
Венцислав Стоянов Груев, образование – вис
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за
оценка на недвижими имоти.
В е с е л и н На й чов Васи ловск и , о бра з ование – висше. Машинен инженер „Транспортна
техника и технологии“, специализация „Двигатели с вътрешно горене“.
Виолета Михайлова Венева, образование – вис
ше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
Виолета Теодосиева Миленова, образование – висше. Икономист-счетоводител. Счетоводство и контрол. Удостоверение за завършен
спец иа л изи ра н к у рс за оцен и т ел и на цел и
предприятия.
Галина Димова Павлова, образование – вис
ше. Инженер-агроном. Защита на растенията
и почвата. Сертификат от КНОБ за оценка на
земеделски земи и трайни насаждения.
Денка Иванова Николова, образование – средно специално. Строителство и архитектура. Оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Димитър Владимиров Николов, образование – висше. Агроикономист, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“.
Допълнителна специализация „Икономика и
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения. Оценка на селскостопански животни, ферми, мандри, колбасарски
цехове, консервни фабрики и други подобни.
Експертизи в растениевъдството и животновъдството – технология, икономика, организация,
отчетност, финансови анализи, аренда, наеми и
други отношения.
Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, обра зование – висше. Икономист – специалност „Маркетинг“. Оценител на цели предприятия, дялове
и акции; оценител на машини и съоръжения,
активи. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; оценител на инвестиционни
проекти; бакалавър по бизнес администрация;
хидравлична и пневматична техника; икономист – мениджър.
Е лена Д и м и т рова На й денова, обра зование – висше. Счетоводна отчетност.
Емил Войнов Антов, образование – висше.
Лиценз за оценка на недвижими имоти; удостоверение за завършено обучение по защита на
класифицираната информация; технология на
минното производство, минен инженер, технолог.
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Емил Лазаров Здравков, образование – средно техническо. Двигатели с вътрешно горене.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения.
Кирил Георгиев Иванов, образование – висше.
Минен инженер. Лиценз за оценка на машини
и съоръжения.
Маргарита Милчова Стоянова, образование – висше. А г роном – растителна защита.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Михаил Петров Величков, образование – средно техническо. Технология на машиностроенето – студена обработка. Сертификат за автоексперт-оценител.
Надеж да Йорданова Евгениева, образование – висше. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; удостоверение за пълна проектантска правоспособност
„Конструктивна организация и изпълнение на
строителството. Технически контрол“; лиценз за
оценка на недвижими имоти; удостоверение за
проектант с ППП в областта на „Строителнотехническите правила и норми за осигуряване
на пожарна безопасност на строежите“; удостоверение за координатор по безопасност и здраве
в строителството; удостоверение „Практически
и правни проблеми при възлагането на обществени поръчки. Изготвяне на технически спецификации. Предварителен контрол на тръжната
документация“.
Параскева Михайлова Иванова, образование – висше. Минно маркшайдерство и геодезия.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Петър Георгиев Ковачев, образование – вис
ше. Лиценз за оценка на машини и съоръжения
в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, автомобилния
транспорт, селското стопанство, железопътния
транспорт, нефтодобивната промишленост и
газодобивна промишленост; лиценз за оценка на
недвижими имоти; лиценз за оценка на права
на интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения; лиценз за оценка
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; удостоверение за завършен курс за
правен анализ на приватизиращи се обекти;
удостоверение за завършен курс за синдик.
Петър Павлов Алексов, образование – висше.
Инженер по автоматизация на производството.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат за автоексперт-оценител;
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата.
Райна Георгиева Хаджиева, образование – вис
ше. Педагог-ин женер (лека промишленост).
Проек тан т на високоефек т ивни тех нолог ии
и организация на производството в шевните
предприятия. Учител по трудово-политехническо обучение със специализация „Обществено
обслужване“. Сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения.
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Росен Емилов Иглев, образование – висше.
Икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и
съоръжения. Удостоверение за завършен модул „Фирмено преструктуриране“ от програма
„Банково дело“. Включен в утвърдения списък
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици по несъстоятелност по ТЗ.
Росица Петрова Иванова, образование – вис
ше. Инженер земеустроител. Сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; лиценз за оценка на недвижими
имоти; свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Румен Насов Ненков, образование – висше.
Строителен инженер по хидромелиоративно
строителство; магистър по икономика – финанси.
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти.
Румяна Миткова Стоянова, образование – вис
ше. Машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество. Инженер по безопасност на производствата. Сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания;
експерт-оценител на инвестиционен проект;
експерт-оценител на недвижими имоти; експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; експерт по здравословни
и безопасни условия на труд.
Стефка Асенова Дамянова, образование – вис
ше. Финанси и кредит. Лиценз за оценка на
недвижими имоти; удостоверение за оценител
на земеделски земи. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше. Магистър по финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
машини и съоръжения.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
11.2. Други съдебни експертизи
Димитър Владимиров Николов, образование – висше. Агроикономист, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“.
Допълнителна специализация „Икономика и
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за
оценка на търговски предприятия и вземания.
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения. Оценка на селскостопански животни, ферми, мандри, колбасарски
цехове, консервни фабрики и други подобни.
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Експертизи в растениевъдството и животновъдството – технология, икономика, организация,
отчетност, финансови анализи, аренда, наеми и
други отношения.
Мая Иванова Кичева, образование – висше.
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функционална биология. Биохимик – клиничен химик.
Анализ на белтъци и ензими. Генотипиране,
секвениране.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния съд – Перник,
и Административния съд – Перник, за 2017 г.
Английски език
Теодора Христ ова Маринкова, образование – висше. Учител по английски език в средното
училище. Допълнителна професионална подготовка по специалност „Английска филология“.
Сертификат за владеене на английски език, ниво
C1 съгласно Общата европейска езикова рамка.
Турски език
Бейхан Неджиб Мустафа, образование – вис
ше. Библиотечно-информационни дейности.
Удостоверение за владеене на турски език, ниво
C2, издадено от Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, Факултет по класически
и нови филологии, Катедра по тюркология и
алтаистика, специалност „Тюркология“.
9618
4. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение
по д. д. № 137/2016 г. на Дисциплинарния съд
при А двокатската колеги я – Софи я, А нели я
Иванова Палазова – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок шест месеца.
9978
4а. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за адвокатурата с решение по д. д. № 163/2016 г. на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Кино
Давидов Лазаров – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок три месеца.
9979
4б. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за адвокатурата с решение по д. д. № 146/2016 г. на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Верка
Петрова Атанасова – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок три месеца.
9980
4в. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за адвокатурата с решение
по д. д. № 150/2016 г. на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Вяра Тодорова
Машкулева-Петлешкова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок три месеца.
9981
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4г. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за адвокатурата с решение по д. д. № 158/2016 г. на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Евгения
Христова Недялкова – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок три месеца.
9982
4д. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение
по д. д. № 177/2016 г. на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Пламен Георгиев
Марков – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок три месеца.
9983
4е. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение
по д. д. № 157/2016 г. на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Диана Иванова
Маркова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок шест месеца.
9984
27. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за трима
доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Педиатрия“
за нуждите на Катедрата по педиатрия – един
за Клиниката по ревматология, кардиология и
хематология, един за Клиниката по нефрология и
един за Отделението по хемодиализа към СБАЛДБ
„Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1606, бул. Акад. Иван Гешов
11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван
Митев“, тел. 02/815-42-97.
9967
27а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Анатомия, хистология и цитология“ за нуждите на Катедрата по анатомия, хистология и
ембриология със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, ул. Здраве 2, Катедра по анатомия,
хистология и ембриология, ет. 3, каб. № 2, тел.
02/952-04-55.
9968
27б. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Ото-рино-ларингология“, за нуждите на Катерата по УНГ болести на база Клиника по УНГ
болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1504,
бул. Ген. Данаил Николаев 26, тел. 02/943-21-39.
9969
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11. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за академичната
длъжност доцент в област на висшето образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност 02.22.01. „Екология
и опазване на екосистемите (при преработване
на нефт и нефтопродукти)“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
в ректората, бул. Проф. Якимов 1, стая 214, тел.
056/715 725.
9930
35. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности
(Социална работа) – един; доцент по област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.4.
Социални дейности (Социална работа) – един;
главни асистенти по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (Стопанска
логистика) – един; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика
(Алгебра и теория на числата) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването на „Държавен
вестник“. Документи се подават в ректорската
канцелария на ШУ – Шумен, ул. Университетска
115, корпус 1, каб. 107. За информация тел.: 054/830
495, вътр. 121, GSM 0899 901943.
9985
37. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност професор,
висше училище за цивилен служител в катедра
„Корабоводене“ на факултет „Навигационен“ в
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, научна специалност
„Управление на кораби и корабоводене“, учебни
дисциплини – „Навигация“, „Работа в екип на
мостика“, „Метеорология и океанография, търсене
и спасяване на море“, „Въведение в шипинга“,
„Корабно агентиране и чартиране и процедури
и регламенти във водния транспорт“ – един, със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището,
тел.: 552-230, 552-243, 632-015, вътр. тел. 16704, и
на сайта на училището: www.naval.-acad.bg.
9929
698. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси
за: професор в област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна
специалност „Методика на обучението по математика“ (Професионално развитие на учителите
за внедряване на изследователския подход в
образованието по математика) – един; доцент в
област на висше образование 4. Природни нау ки,
математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност
„Алгебра и теория на числата“ (Алгебрични
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структури) – един, за нуждите на ИМИ, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „КУД“ на института,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.
9966
95. – Институтът по физика на твърдото тяло
при БАН, София, обявява конкурс за главен
асистент по професионално направление 4.1.
Физически науки, специалност „Лазерна физика,
физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси“ – един, за нуждите
на лаборатория „Акустоелектроника“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в канцеларията на института – София 1784, бул. Цариградско шосе 72,
тел. 877-34-92.
9970
780. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява
конкурси за академичната длъжност главен асистент в секция „Вградени интелигентни технологии“
по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
02.21.07. „Автоматизирани системи за обработка на
информация и управление“ – един, и специалност
02.21.10. „Приложение на принципите и методите
на кибернетиката в различни области на науката“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.
9974
33. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. Ж.к. Люлин
център и Ж.к. Люлин – главен център в граници:
бул. Панчо Владигеров, бул. Царица Йоанна и
бул. Джавахарлал Неру, заедно с план-схеми на
инженерната инфраструктура. Собствениците
на поземлени имоти, включени в съсобствени
урегулирани поземлени имоти, е необходимо да
представят договори по реда на чл. 15, ал. 3 и
5 ЗУТ. При непредставяне на такива съсобствените урегулирани поземлени имоти ще бъдат
изключени от плана за регулация и застрояване.
Проектът е изложен в район „Люлин“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Люлин“.
9977
218. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план
за изграждане на нов горски автомобилен път
„Обходен път на с. Гостун“ на територията на ТП
„ДГС Места“, община Банско. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 309 в сградата на общинската
администрация – Банско. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат направени до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
10005
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40. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ уведомява, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план,
път PAZ 1062/BGL, п.к. II-84 – Аврамово – Рохлева – Биркова – Кръстава, в участъка Кръстава
(III-843), м. Грънчарица. С проекта се определя
трасе на новото пътно платно и сервитута на
пътя и се определят засегнатите от трасето имоти. Съгласно ПУП – парцеларен план новият
път започва от разклона за с. Кръстава на пътя
за гр. Сърница (III-843 Велинград – Сърница),
следва съществуващия път до с. Кръстава през
местност Грънчарица, докато достигне до входа
на с. Кръстава. Настоящият проект се изготвя
във връзка с изработен работен проект за реконструкция и рехабилитация на съществуващия
път. Общата дължина на новия път е 11 291 м,
като 4630 м от тях попадат в землището на
с. Грашево, а останалите 6661 м са в землището
на с. Кръстава. Широчината на пътното платно,
както и сервитутът на пътя не са еднакви поради
характера на съществуващия терен. В най-тесните
си части пътното платно е с широчина 3,50 м, а
в най-широките си части – 8 м. Трасето на пътя
е проектирано по съществуващия намясто път,
като върви успоредно на течението на реката,
има проектирани нови водостоци, както и реконструкция на съществуващи. Пресичането на
реката се извършва по съществуващото намясто
съоръжение в обхвата на съществуващото трасе.
Общата площ на засегнатите от трасето на новото
пътно платно и сервитута на пътя е 68,519 дка.
Трасето е отразено с червен цвят в ПУП, изготвен от ЕТ „Бучков – 91 – Васил Бучков“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
кмета на общината.
9964
57. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изготвен ПУП – парцеларен план за път PA Z 2063/84306/ІІІ-843,
Велинград – п.к. Грашево – Абланица – Цветино – връзка с път PA Z 1062/BGL1350, п.к.
II-84 – Аврамово – Рохлева – Биркова – Кръстава (III-843), община Велинград. Съгласно
ПУП – парцеларен план, новият път започва
от разклона за с. Абланица на пътя за гр. Сърница (III-843 – Велинград – Сърница), следва
съществуващия път до с. Абланица и след това
преминава по новопроектирано трасе през горски и селскостопански територии от землището
на с. Абланица и с. Пашови, докато достигне до
разклона при с. Аврамово. Трасето е отразено
с кафяв цвят в подробния устройствен план,
изготвен от ЕТ „Бучков – 91 – Васил Бучков“.
Проектът се намира в отдел „ТСУ“ на Община
Велинград, ет. 1, стая № 2, и може да се разгледа
от заинтересованите лица, както и да се обжалва
в едномесечен срок след обнародването в „Държавен вестник“ до кмета на община Велинград
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
10004
63. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че са изготвени коригирани проекти за
ПУП – ПП относно териториите за проект: „Модернизация на железопътна линия София – Плов-
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д и в: же ле з оп ът н и у час т ъц и С о фи я – Е л и н
Пелин и Елин Пелин – Септември“ за участък Ихтиман – Септември: коригиран проект
на П У П – ПП за землището на с. Мирово,
ЕКАТТЕ 48369, община Ихтиман; коригиран проект на ПУП – ПП за землището на с. Стамболово,
ЕКАТТЕ 04830, община Ихтиман. Проектите се
намират в дирекция „АС“ при Община Ихтиман.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да се запознаят с него,
като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация.
10006
69. – Община Несебър на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС уведомява Крум Гаврилов Радков и
Лилия Бориславова Радкова, съсобственици на
ПИ 61056.68.107 по КК на с. Равда, община Несебър, че е издадена Заповед № 279 от 20.10.2016 г.
на кмета на община Несебър за отчуждаване
на 44 кв. м реални части от съсобствения им
поземлен имот с идентификатор 61056.68.107 по
КК на с. Равда, община Несебър, които се засягат от влязъл в сила ПУП – парцеларен план за
изграждане на обект – публична общинска собственост, „Северен околовръстен път от о.т. 11 до
о.т. 559 с. Равда“ в землището и в урбанизираната
територия на с. Равда, одобрен с Решение № 1272
по протокол № 33 от 26.08.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Несебър. Обезщетението за отчуждаване на 44 кв. м реални части на описания имот
в размер 2137,08 лв. е внесено в „Уникредит Булбанк“ – клон Несебър, по специално открита за
целта сметка на Община Несебър. Изплащането
на обезщетението се извършва след влизане в сила
на заповедта за отчуждаване за съответния имот
след представяне на документ за собственост по
писмено нареждане на кмета на общината или
упълномощено от него лице. Заповедта може да
бъде обжалвана в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
9957
70. – Община Несебър на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС уведомява Ангелина Сотирова Терзиева, Кристина Димитрова Сотирова, Александър
Хараламбиев Терзиев и Димитър Петров Терзиев – съсобственици на ПИ 61056.69.3 по КК на
с. Равда, община Несебър, че е издадена Заповед
№ 288 от 20.10.2016 г. на кмета на община Несебър за отчуждаване на 296 кв. м реални части от
съсобствения им поземлен имот с идентификатор
61056.69.3 по КК на с. Равда, община Несебър,
които се засягат от влязъл в сила ПУП – парцеларен план за изграждане на обект – публична
общинска собственост, „Северен околовръстен
път от о.т. 11 до о.т. 559 с. Равда“ в землището и в
урбанизираната територия на с. Равда, одобрен с
Решение № 1272 по протокол № 33 от 26.08.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Несебър. Обезщетението за отчуждаване на 296 кв. м реални части на
описания имот в размер 5147,44 лв. е внесено в
„Уникредит Булбанк“ – клон Несебър, по специално открита за целта сметка на Община Несебър.
Изплащането на обезщетението се извършва след
влизане в сила на заповедта за отчуждаване за
съответния имот след представяне на документ
за собственост по писмено нареждане на кмета
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на общината или упълномощено от него лице.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
9958
71. – Община Несебър на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС уведомява Крум Гаврилов Радков и
Лилия Бориславова Радкова, съсобственици на
ПИ 61056.68.106 по КК на с. Равда, община Несебър, че е издадена Заповед № 290 от 20.10.2016 г.
на кмета на община Несебър за отчуждаване на
19 кв. м реални части от съсобствения им поземлен имот с идентификатор 61056.68.106 по КК на с.
Равда, община Несебър, които се засягат от влязъл
в сила ПУП – парцеларен план за изграждане на
обект – публична общинска собственост, „Северен
околовръстен път от о.т. 11 до о.т. 559 с. Равда“
в землището и в урбанизираната територия на
с. Равда, одобрен с Решение № 1272 по протокол
№ 33 от 26.08.2015 г. на Общинския съвет – гр.
Несебър. Обезщетението за отчуж даване на
19 кв. м реални части на описания имот в размер
922,83 лв. е внесено в „Уникредит Булбанк“ – клон
Несебър, по специално открита за целта сметка на
Община Несебър. Изплащането на обезщетението
се извършва след влизане в сила на заповедта за
отчуждаване за съответния имот след представяне
на документ за собственост по писмено нареждане на кмета на общината или упълномощено от
него лице. Заповедта може да бъде обжалвана в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
9959
72. – Община Несебър на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС уведомява Крум Гаврилов Радков, че е
издадена Заповед № 292 от 20.10.2016 г. на кмета
на община Несебър за отчуждаване на 129 кв. м
реални части от собствения му поземлен имот
с идентификатор 61056.68.12 по КК на с. Равда,
община Несебър, които се засягат от влязъл в
сила ПУП – парцеларен план за изграждане на
обект – публична общинска собственост, „Северен околовръстен път от о.т. 11 до о.т. 559 с. Равда“
в землището и в урбанизираната територия на с.
Равда, одобрен с Решение № 1272 по протокол № 33
от 26.08.2015 г. на Общинския съвет – гр. Несебър.
Обезщетението в размер 6265,53 лв. е внесено в
„Уникредит Булбанк“ – клон Несебър, по специално открита за целта сметка на Община Несебър.
Изплащането на обезщетението се извършва след
влизане в сила на заповедта за отчуждаване за
съответния имот след представяне на документ
за собственост по писмено нареждане на кмета
на общината или упълномощено от него лице.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
9960
89. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ е изработен ПУП – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за трасета на външно ел. захранване, външен
водопровод и външна канализация до имот с
номер 023001, м. Дебела дръма, землище на с.
Генерал Тодоров, община Петрич. Трасетата и
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сервитутът им преминават през имоти от масиви
по КВС, като подробно описание на засегнатите имоти е приложено в регистър, неразделна
част към ПУП – ПП, както следва: трасе и
сервитут на външно ел. захранване – през имот
№ 023002 – посевна площ, частна собственост,
трасета на външен водопровод и външна канализация през имот № 000082 – полски път, общинска
публична собственост, и сервитут, засягащ имот
№ 000082 – полски път, и имот № 000081 – канал,
общинска публична собственост. Проектът се
намира в сградата на общинската администрация – Петрич. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
9962
43. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
под робен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод за ПИ 011019 и
ПИ 011027 в м. Сухата чешма, землище с. Медово,
община Поморие, и сервитут, преминаващи през
ПИ 354 (полски път, общинска публична собственост), ПИ 358 (полски път, общинска публична
собственост) и ПИ 360 (полски път, общинска
публична собственост), с дължина на трасето
около 938 м. Проектът за ПУП – ПП е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
9961
48. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
на кв. 78 и кв. 79 и изменение на уличната регулация, като от тях се образуват нови квартали
с № 78, 79, 833, 834 и 835 по плана на Разград
(кварталите са разположени между ул. Перистър,
бул. Бели Лом, ул. Трапезица и ул. Грънчарска).
Проектът се намира в стая 202 на Община Разград.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Разград.
9963
19. – Община Тополовгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 3 ЗУТ,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия
за „Нова ВЛ 400 kV от п/с „Марица-изток“ до
п/с „Бургас“ в участъка на трасето, попадащо на
територията на община Тополовград, област
Хасково, землища на с. Владимирово, с. Орлов
дол, с. Светлина и с. Каменна река, с възложител
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД,
София, при засегнати от трасето на електропровода имоти във: землище с. Владимирово: ПИ
№ 96, НТП – полски пътища, м. Ибишова кория,
публична общинска собственост на Община
Тополовград, площ с ограничение в дка – 0,929 дка;
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ПИ № 110, НТП – залесена нива, м. Ибишова
кория, държавна частна собственост на МЗГ – ДДС,
площ с ограничение в дка – 0,929 дка; ПИ № 117,
НТП – полски пътища, м. Тютюнлика, публична
общинска собственост на Община Тополовград,
площ с ограничение в дка – 0,079 дка; ПИ № 129,
подотдел 93/в, НТП – територии, използвани за
други трайни насаждения, м. Тютюнлика, общинска частна собственост на Община Тополов
град, площ с ограничение в дка – 0,0790,469 дка;
ПИ № 139, НТП – пасища с храсти, м. Тютюнлика, публична общинска собственост на Общин а То п о л о в г р а д , п л о щ с о г р а н и ч е н и е
в дка – 6,809 дка, в т.ч. площ на стъпката на стълб
№ 89 – 0,052 дка; ПИ № 140, НТП – полски пътища, м. Тютюнлика, публична общинска собственост на Община Тополовград, площ с ограничение в дка – 0,255 дка; ПИ № 141, НТП – дерета, м. Тютюнлика, публична общинска собственост на Община Тополовград, площ с ограничение в дка – 1,956 дка; ПИ № 142, НТП – пасища с храсти, м. Тютюнлика, публична общинска собственост на Община Тополовград, площ
с ограничение в дка – 1,956 дка; ПИ № 22001,
НТП – ниви/орна земя, м. Тютюнлика, собственост на наследници на Калчо Господинов Вачев,
площ с ограничение в дка – 4,193 дка, в т.ч. площ
на ст ъпката на ст ълб № 88 – 0,063 дка; ПИ
№ 22004, НТП – ниви/орна земя, м. Тютюнлика,
собственост на наследници на Вълко Михалев
Проданов, площ с ограничение в дка – 0,063 дка;
ПИ № 22005, НТП – ниви/орна земя, м. Тютюнлика, собственост на Радослав Латинов Буцов,
п лощ с ог ра н и чен ие в д к а – 3,670 д к а; ПИ
№ 22006, НТП – ниви/орна земя, м. Тютюнлика,
собственост на наследници на Йордан Михов
Георгиев, площ с ограничение в дка – 0,115 дка;
ПИ № 22031, НТП – ниви/орна земя, м. Тютюнлика, собственост на Николай Костов Пчеларов,
п лощ с ог ра н и чен ие в д к а – 1,326 д к а; ПИ
№ 23001, подотдел 94/а, 94/б, НТП – залесени
ниви, м. Капан дере, собственост на наследници
на Желязко Минчев Тодоров, площ с ограничение
в дка – 9,651 дка; ПИ № 23022, НТП – полски
пътища, м. Капан дере, публична общинска собственост на Община Тополовград, площ с огран и ч е н и е в д к а – 0 ,16 6 д к а ; П И № 2 5 0 0 5,
НТП – ниви/орна земя, м. Ибишова кория, собственост на наследници Йовчо Господинов Желев,
п лощ с ог ра н и чен ие в д к а – 0,122 д к а; ПИ
№ 25006, НТП – ниви/орна земя, м. Ибишова
кория, собственост на наследници на Динка
Въ л к а нов а И в а нов а , п лощ с ог р а н и чен ие
в дка – 4,196 дка; ПИ № 25008, НТП – ниви/орна
земя, м. Ибишова кория, собственост на Илия
Желев Илиев, площ с ограничение в дка – 2,986 дка;
ПИ № 25009, НТП – ниви/орна земя, м. Ибишова кория, собственост на Андрон Михов Георгиев, площ с ограничение в дка – 0,696 дка; ПИ
№ 25013, НТП – ниви/орна земя, м. Ибишова
кория, собственост на „Росагрофонд“ – ООД,
п лощ с ог ра н и чен ие в д ка – 1,305 д ка; ПИ
№ 25014, НТП – пасища с храсти, м. Ибишова
кория, публична общинска собственост на Общ и н а То п о л о в г р а д , п л о щ с о г р а н и ч е н и е
в дка – 1,004 дка; ПИ № 25015, НТП – пасища с
храсти, м. Ибишова кория, публична общинска
собственост на Община Тополовград, площ с
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ограничение в дка – 3,261 дка; ПИ № 25016,
НТП – пасища с храсти, м. Ибишова кория, публична общинска собственост на Община Тополовград, площ с ограничение в дка – 0,048 дка;
ПИ № 252001/Подотдел 93/а, НТП – залесени
горски територии, м. Чаушова кория, собственост
на Янка Тодорова Попова, площ с ограничение
в дка – 6,046 дка, в т.ч. площ на стъпката на стълб
№ 90 – 0,058 дка; ПИ № 252002/Подотдел 93/а,
92/б, 93/в, НТП – залесени горски територии, м.
Чаушова кория, собственост на МЗГ – ДДС, площ
с ограничение в дка – 13,155 дка; ПИ № 252003/
Подотдел 93/в, НТП – залесени горски територии,
м. Чаушова кория, собственост на наследници
на Христо Господинов Минчев, площ с ограничение в дка – 9,223 дка, в т.ч. площ на стъпката
на стълб № 91 – 0,063 дка; ПИ № 252004/Подотдел
93/в, НТП – залесени горски територии, м. Чаушова кория, собственост на Янка Тодорова
Попова, площ с ограничение в дка – 15,403 дка;
ПИ № 252005/Подотдел 92/к, 92/л, 92/д, 92/к,
92/м, 93/в, НТП – залесени горски територии, м.
Чаушова кория, собственост на МЗГ – ДДС, площ
с ограничение в дка – 8,008 дка; ПИ № 252007/
Подотдел 92/д, НТП – залесени горски територии,
м. Чаушова кория, собственост на наследници
на Петко Христов Петков, площ с ограничение
в дка – 1,562 дка, в т.ч. площ на стъпката на стълб
№ 93 – 0,058 дка; ПИ № 252008/Подотдел 92/д,
92/м, НТП – залесени горски територии, м. Чаушова кория, собственост на наследници на Георги Въл чев Стоянов, п лощ с ог рани чение
в дка – 2,374 дка; ПИ № 252009/Подотдел 92/м,
НТП – залесени горски територии, м. Чаушова
кория, собственост на наследници на Желязко
Вълчев Стоянов, площ с ограничение
в дка – 2,387 дка, в т.ч. площ на стъпката на стълб
№ 95 – 0,052 дка; ПИ № 252010/Подотдел 92/к,
92/м, НТП – залесени горски територии, м. Чаушова кория, собственост на наследници на
Пейка Георгиева Ганчева, площ с ограничение
в дка – 3,395 дка; ПИ № 252011/Подотдел 92/к,
92/м, НТП – залесени горски територии, м. Чаушова кория, собственост на Петко Господинов
Петков, площ с ограничение в дка – 2,027 дка;
ПИ № 252012/Подотдел 92/л, 92к, НТП – залесени горски територии, м. Чаушова кория, собственост на наследници на Найден Ганчев Тончев,
площ с ограничение в дка – 3,370 дка, в т.ч. площ
на ст ъпката на ст ълб № 92 – 0,063 дка; ПИ
№ 252013/Подотдел 92/к, 92/л, 93/в, НТП – залесени горски територии, м. Чаушова кория, собственост на Тодорка Колева Влаева, площ с
ограничение в дка – 2,946 дка; землище с. Орлов
дол: ПИ № 3, подотдел 102/6, НТП – залесени
горски територии, частна държавна собственост,
собственост на МЗГ – ДДС, площ с ограничен ие – 1,722 д к а ; П И № 3 0 , подо т д е л 9 8/1,
НТП – полски път, публична общинска собственост, собственост на Община Тополовград, площ
с ограничение 0,619 дка; ПИ № 53, НТП – пасища, мери, публична общинска собственост, площ
с ограничение 0,565 дка, в т.ч. площ на стъпката
на стълб № 105 – 0,068 дка; ПИ № 54, НТП – дерета, публична общинска собственост, собственост
на Община Тополовград, площ с ограничение
0,350 дка; ПИ № 82, НТП – полски пътища, публична общинска собственост, собственост на
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Общ и на Тополовг ра д, п лощ с ог ра н и чен ие
0,285 дка; ПИ № 203, подотдел 99/1, НТП – горски ниви, частна държавна собственост, собственост на МЗГ – ДДС, площ с ограничение 1,547 дка,
в т.ч. площ на стъпката на стълб № 104 – 0,063 дка;
ПИ № 205, подотдел 99/1, НТП – горски ниви,
частна държавна собственост, собственост на
МЗГ – ДДС, площ с ограничение 3,376 дка; ПИ
№ 216, НТП – полски пътища, публична общинска собственост, собственост на Община Тополовград, площ с ограничение 0,127 дка; ПИ № 230,
подотдел 98/1, НТП – пасища, мери, публична
общинска собственост, площ с ограничение
1,596 дка; ПИ № 243, подотдел 98/1, НТП – паси
ща, мери, публична общинска собственост, площ
с ограничение 1,120 дка; ПИ № 250, подотдел
98/б, НТП – горски ниви, частна държавна собственост, собственост на МЗГ – ДДС, площ с
ограничение 1,197 дка; ПИ № 279, подотдели 98/а
и 98/б, м. Калето, НТП – залесени горски територии, частна държавна собственост, собственост
на МЗГ – ДДС, площ с ограничение 0,405 дка;
ПИ № 298, НТП – полски пътища, публична
общинска собственост, собственост на Община
Тополовград, площ с ограничение 0,295 дка; ПИ
№ 312, м. Ушев кладенец, НТП – пасища, мери,
публична общинска собственост, площ с ограничение 0,725 дка; ПИ № 377, НТП – полски пътища, публична общинска собственост, собственост
на Община Тополовград, площ с ограничение
0,127 дка; ПИ № 394, НТП – водни течения, публична държавна собственост, собственост на
държавата – МОСВ, площ с ограничение 0,844 дка;
ПИ № 401, НТП – дерета, публична общинска
собственост, собственост на Община Тополовград,
площ с ограничение 0,656 дка; ПИ № 405, под
отдел 102/16, м. Калето, НТП – залесени горски
територии, частна държавна собственост, собственост на МЗГ – ДДС, площ с ограничение
1,347 дка; ПИ № 407, НТП – пасища, мери, публична общинска собственост, площ с ограничение
0,373 дка; ПИ № 412, НТП – водоеми, публична
общинска собственост, собственост на Община
Тополовград, площ с ограничение 0,201 дка; ПИ
№ 422, НТП – пътища ІV клас, публична общинска собственост, собственост на Община Тополовград, площ с ограничение 0,578 дка; ПИ № 435,
НТП – полски пътища, публична общинска собственост, собственост на Община Тополовград,
п лощ с ог ра н и чен ие 0,355 д к а; П И № 436,
НТП – полски пътища, публична общинска собственост, собственост на Община Тополовград,
п лощ с ог ра н и чен ие 0,226 д к а; П И № 437,
НТП – полски пътища, публична общинска собственост, собственост на Община Тополовград,
п лощ с ог ра н и чен ие 0,923 д к а; П И № 456,
НТП – дерета, публична общинска собственост,
собственост на Община Тополовград, площ с
ограничение 1,175 дка; ПИ № 457, НТП – дерета,
публична общинска собственост, собственост на
Общ и на Тополовг ра д, п лощ с ог ра н и чен ие
0,763 дка; ПИ № 470, подотдел 102/6, НТП – горски ниви, частна държавна собственост, собственост на Община Тополовград, площ с ограничение 0,561 дка; ПИ № 474, НТП – полски пътища,
публична общинска собственост, собственост на
Общ и на Тополовг ра д, п лощ с ог ра н и чен ие
0,064 дка; ПИ № 494, НТП – полски пътища,
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публична общинска собственост, собственост на
Общ и на Тополовг ра д, п лощ с ог ра н и чен ие
0,053 дка; ПИ № 515, НТП – полски пътища,
публична общинска собственост, собственост на
Общ и на Тополовг ра д, п лощ с ог ра н и чен ие
0,058 дка; ПИ № 516, НТП – полски пътища,
публична общинска собственост, собственост на
Общ и на Тополовг ра д, п лощ с ог ра н и чен ие
0,011 дка; ПИ № 519, НТП – полски пътища,
публична общинска собственост, собственост на
Общ и на Тополовг ра д, п лощ с ог ра н и чен ие
0,645 дка; ПИ № 521, НТП – язовирни езера,
публична общинска собственост, собственост на
Общ и на Тополовг ра д, п лощ с ог ра н и чен ие
0,038 дка; ПИ № 526, НТП – полски пътища,
публична общинска собственост, собственост на
Общ и на Тополовг ра д, п лощ с ог ра н и чен ие
0,235 дка; ПИ № 527, НТП – полски пътища,
публична общинска собственост, собственост на
Общ и на Тополовг ра д, п лощ с ог ра н и чен ие
0,038 дка; ПИ № 528, НТП – полски пътища,
публична общинска собственост, собственост на
Общ и на Тополовг ра д, п лощ с ог ра н и чен ие
0,083 дка; ПИ № 543, НТП – полски пътища,
публична общинска собственост, собственост на
Общ и на Тополовг ра д, п лощ с ог ра н и чен ие
0,221 дка; ПИ № 590, подотдел 98/1, НТП – полски пътища, публична общинска собственост,
собственост на Община Тополовград, площ с
ограничение 0,199 дка; ПИ № 1270, местност
Лучева Кория, НТП – пасища, мери, публична
общинска собственост, площ с ограничение
2,975 дка; ПИ № 155001, НТП – мочурища, публична държавна собственост, собственост на
държавата – МОСВ, площ с ограничение 1,346 дка;
ПИ № 155033, м. Караула, НТП – ниви (орна
земя), собственост на Ирина Иванова Накова,
площ с ограничение 0,819 дка, в т.ч. площ на
стъпката на стълб № 94 – 0,052 дка; ПИ № 155034,
м. Алмалии, НТП – ниви (орна земя), собственост
на наследници на Димитър Стефов Каламуков,
площ с ограничение 1,417 дка; ПИ № 155035, м.
Алмалии, НТП – ниви (орна земя), собственост
на наследници на Яню Желев Гуджев, площ с
ограничение 1,539 дка; ПИ № 155036, м. Алмалии,
НТП – ниви (орна земя), собственост на наследници на Яню Желев Гуджев, площ с ограничение
1,537 дка; ПИ № 156001, м. Караула, НТП – ниви
(орна земя), собственост на Пена Тодорова Георгиева, площ с ограничение 0,391 дка; ПИ № 156003,
м. Караула, НТП – ниви (орна земя), собственост
на наследници на Влаю Михалев Акбашев, площ
с ограничение 0,063 дка; ПИ № 158001, м. Гьоптепе, НТП – ниви (орна земя), частна общинска
собственост, площ с ограничение 1,236 дка, в т.ч.
площ на стъпката на стълб № 96 – 0,052 дка; ПИ
№ 160001, м. Герена, НТП – пасища и храсти,
публична общинска собственост, площ с ограничен ие 1, 546 д к а; П И № 16 0 0 02 , м. Гер ена ,
НТП – пасища, мери, публична общинска собственост, площ с ограничение 5,291 дка, в т.ч.
площ на стъпката на стълб № 98 – 0,068 дка; ПИ
№ 161035, м. Боеви ниви, НТП – ниви (орна земя),
собственост на „Акрес“ – ЕООД, площ с ограничение 4,394 дка, в т.ч. площ на стъпката на
стълб № 97 – 0,082 дка; ПИ № 161040, м. Крушака, НТП – ниви (орна земя), собственост на
„Акрес“ – ЕООД, площ с ограничение 0,853 дка;
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ПИ № 161041, м. Крушака, НТП – ниви (орна
земя), собственост на наследници на Митю Георгиев Стоев, площ с ограничение 2,352 дка; ПИ
№ 161042, м. Крушака, НТП – ниви (орна земя),
собственост на „Омега агро инвест“ – ЕАД, площ
с ограничение 0,348 дка; ПИ № 162001, м. Вети
лозя, НТП – ниви (орна земя), собственост на
Иванка Петкова Кузманова, площ с ограничение
1,264 дка; ПИ № 162002, м. Вети лозя, НТП – ниви
(орна земя), собственост на „Омега агро инвест“ – ЕООД, площ с ограничение 0,046 дка;
ПИ № 162014, м. Вети лозя, НТП – ниви (орна
земя), собственост на наследници на Жельо Димитров Ахпарев, площ с ограничение 1,847 дка;
ПИ № 162015, м. Вети лозя, НТП – ниви (орна
земя), собственост на „Ставен“ – ООД, площ с
ограничение 0,247 дка; ПИ № 162016, м. Вети
лозя, НТП – ниви (орна земя), собственост на
наследници на Господин Георгиев Марков, площ
с ограничение 1,494 дка; ПИ № 162017, м. Вети
лозя, НТП – ниви (орна земя), собственост на
„Ставен“ – АД, площ с ограничение 0,066 дка;
ПИ № 162037, м. Вети лозя, НТП – ниви (орна
земя), собственост на наследници на Димитър
Георгиев Кунколов, площ с ограничение 3,653 дка;
ПИ № 162114, НТП – полски пътища, публична
общинска собственост, собственост на Община
Тополовград, площ с ограничение 0,206 дка; ПИ
№ 179050, м. Ушев кладенец, НТП – ниви (орна
земя), частна общинска собственост, площ с
ограничение 0,653 дка; ПИ № 179051, м. Реката,
НТП – ниви (орна земя), собственост на наследници на Стоян Димитров Челемекчиев, площ с
ограничение 1,174 дка, в т.ч. площ на стъпката
на стълб № 99 – 0,075 дка; ПИ № 508002, м. Герена, НТП – ниви (орна земя), собственост на
Христо Стефов Чиков, площ с ограничение
0,134 дка; ПИ № 508003, м. Герена, НТП – ниви
(орна земя), собственост на „Акрес“ – ЕООД,
площ с ограничение 2,612 дка; ПИ № 508004, м.
Герена, НТП – ниви (орна земя), собственост на
„Акрес“ – ЕООД, площ с ограничение 1,122 дка;
ПИ № 508005, м. Герена, НТП – ниви (орна земя),
собственост на Стоян Стефов Стоилов, площ с
ограничение 3,787 дка; ПИ № 508006, м. Герена,
НТП – ниви (орна земя), собственост на наследници на Тончо Желев Лучев, площ с ограничение
0,159 дка; ПИ № 508008, м. Герена, НТП – ниви
(орна земя), собственост на „Ставен“ – ООД,
площ с ограничение 1,327 дка; ПИ № 508009, м.
Герена, НТП – ниви (орна земя), собственост на
„Омега агро инвест“ – ЕАД, площ с ограничение
0,085 дка; ПИ № 508028, м. Герена, НТП – ниви
(орна земя), собственост на Основно училище
„Христо Ботев“, площ с ограничение 0,631 дка;
ПИ № 508031, м. Герена, НТП – ниви (орна земя),
собственост на Костадин Иванов Шиминов, площ
с ограничение 2,976 дка; ПИ № 510002, м. Вети
лозя, НТП – ниви (орна земя), собственост на
„Омега агро инвест“ – ЕАД, площ с ограничение
0,203 дка; ПИ № 510003, м. Вети лозя, НТП – ниви
(орна земя), собственост на „Росагрофонд“ – ООД,
площ с ограничение 1,689 дка; ПИ № 510004, м.
Вети лозя, НТП – горски ниви, собственос на
Руси Недялков Христов, площ с ограничение
0,045 дка; ПИ № 510005, м. Вети лозя, НТП – горски ниви, собственост на наследници на Продан
Христов Лефтеров, площ с ограничение 0,224 дка;
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ПИ № 510006, м. Вети лозя, НТП – ниви (орна
земя), собственост на наследници на Продан
Христов Лефтеров, площ с ограничение 0,671 дка;
ПИ № 510007, м. Вети лозя, НТП – ниви (орна
земя), собственост на наследници на Яню Иванов
Налбантов, площ с ограничение 1,049 дка; ПИ
№ 510008, подотдел 102/и м. Вети лозя, НТП – горски ниви, собственост на наследници на Яню
Иванов Налбантов, площ с ограничение 0,555 дка;
ПИ № 510009, подотдел 102/и, м. Вети лозя,
НТП – горски ниви, собственост на наследници
на Стоян Димов Бучков, площ с ограничение
0,157 дка; ПИ № 510010, м. Вети лозя, НТП – ниви
(орна земя), собственост на наследници на Стоян Димов Бучков, площ с ограничение 0,157 дка;
ПИ № 542010, подотдел 98/1, м. Кондус, НТП – горски ниви, собственост на Господин Куманов
Колев, площ с ограничение 0,010 дка; ПИ № 542011,
подотдел 98/1, м. Кондус, НТП – горски ниви,
собственост на наследници на Георги Янков
Христов, площ с ограничение 0,163 дка; ПИ
№ 542012, подотдел 98/1, м. Кондус, НТП – горски ниви, собственост на наследници на Петър
Новаков Мирджев, площ с ограничение 2,169 дка;
ПИ № 542013, подотдел 98/б, 98/1, м. Кондус,
НТП – горски ниви, собственост на наследници
на Господин Георгиев Няголов, площ с ограничение 2,616 дка, в т.ч. площ на стъпката на стълб
№ 102 – 0,052 дка; ПИ № 542014, подотдел 98/б,
98/1, м. Кондус, НТП – горски ниви, собственост
на „С.И.Г.“ – ООД, площ с ограничение 1,770 дка;
ПИ № 542015, подотдел 98/1, м. Кондус, НТП – горски ниви, собственост на Андрон Гочев Андронов,
площ с ограничение 0,008 дка; ПИ № 542035,
подотдел 98/б, м. Кондус, НТП – горски ниви,
собственост на МЗГ – ДДС, площ с ограничение
4,196 дка, в т.ч. площ на стъпката на стълб
№ 101 – 0,075 дка; ПИ № 542040, подотдел 98/а,
м. Кондус, НТП – горски ниви, собственост на
МЗГ – ДДС, площ с ограничение 3,926 дка; ПИ
№ 542041, м. Кондус, НТП – горски ниви, собственост на МЗГ – ДДС, площ с ограничение
1,537 дка; ПИ № 542042, м. Кондус, НТП – горски
ниви, собственост на МЗГ – ДДС, площ с ограничение 0,205 дка; ПИ № 542043, подотдел 98/а,
98/б, м. Кондус, НТП – горски ниви, собственост
на Димо Грозев Проданов, площ с ограничение
1,673 дка; ПИ № 542044, подотдел 98/б, м. Кондус,
НТП – горски ниви, собственост на Господин
Стамов Налбантов, площ с ограничение 0,771 дка;
ПИ № 542046, подотдел 98/б, м. Кондус, НТП – горски ниви, собственост на наследници на Георги
Янчев Налбантов, площ с ограничение 0,005 дка;
ПИ № 542017, подотдел 98/б, м. Кондус, НТП – горски ниви, собственост на наследници на Яньо
Желев Петров, площ с ограничение 1,243 дка;
ПИ № 542048, подотдел 98/б, м. Кондус, НТП – горски ниви, собственост на наследници на Жельо
Андонов Георгиев, площ с ограничение 1,031 дка;
ПИ № 543018, подотдел 98/1, 99/1, м. Стръпча,
НТП – горски ниви, собственост на наследници
на Петър Христов Попов, площ с ограничение
0,111 дка; ПИ № 543051, подотдел 99/1, м. Стръпча, НТП – горски ниви, собственост на наследници на Господин Димов Янев, площ с ограничение 0,047 дка; ПИ № 543054, подотдел 99/1, м.
Стръпча, НТП – горски ниви, собственост на
наследници на Димитър Гочев Узунов, площ с
ограничение 1,989 дка; ПИ № 543055, подотдел
99/1, м. Стръпча, НТП – горски ниви, собственост
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на наследници на Кольо Атанасов Чичков, площ
с ограничение 1,852 дка; ПИ № 543056, подотдел
99/1, м. Стръпча, НТП – горски ниви, собственост
на „Сакар – 2004“ – ООД, площ с ограничение
1,175 дка; ПИ № 543057, подотдел 99/1, м. Стръпча, НТП – горски ниви, собственост на „Булгар
агро“ – ООД, площ с ограничение 0,330 дка; ПИ
№ 543058, подотдел 99/1, м. Стръпча, НТП – горски ниви, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ
с ограничение 2,290 дка, в т.ч. площ на стъпката
на стълб № 103 – 0,068 дка; ПИ № 543059, подот
дел 99/1, м. Стръпча, НТП – горски ниви, собственост на наследници на Иван Господинов
Колев, п лощ с ог ра н и чен ие 0,408 д к а; П И
№ 543060, подотдел 99/1, м. Стръпча, НТП – горски ниви, собственост на МЗГ – ДДС, площ с
ограничение 2,078 дка; ПИ № 543061, подотдел
99/1, м. Стръпча, НТП – горски ниви, собственост
на наследници на Михо Стефов Стоилов, площ
с ограничение 0,007 дка; ПИ № 543063, подотдел
98/1, 99/1, м. Стръпча, НТП – горски ниви, собственост на Ангел Желев Манев, площ с ограничение 3,363 дка; ПИ № 543082, подотдел 99/1,
м. Стръпча, НТП – горски ниви, собственост на
„С.И.Г.“ – ООД, площ с ограничение 0,145 дка;
П И № 5430 83, подо т де л 99/1, м. С т р ъп ча ,
НТП – горски ниви, собственост на „Омега агро
инвест“ – ЕООД, площ с ограничение 0,168 дка;
П И № 5430 8 4, подо т де л 99/1, м. С т р ъп ча ,
НТП – горски ниви, собственост на „С.И.Г.“ –
ООД, площ с ограничение 5,127 дка; ПИ № 543096,
подотдел 99/1, м. Стръпча, НТП – горски ниви,
собственост на МЗГ – ДДС, площ с ограничение
0,214 дка; ПИ № 543097, подотдел 99/1, м. Стръпча, НТП – горски ниви, собственост на МЗГ – ДДС,
площ с ограничение 0,847 дка; ПИ № 543098,
подотдел 99/1, м. Стръпча, НТП – горски ниви,
собственост на наследници на Коста Димитров
Костадинов, площ с ограничение 1,959 дка; ПИ
№ 543099, подотдел 99/ж, 99/1, м. Ст ръпча,
НТП – горски ниви, собственост на наследници
на Георги Иванов Димов, площ с ограничение
1,309 дка; ПИ № 543100, подотдел 99/1, м. Стръпча, НТП – горски ниви, собственост на Вълка
Георгиева Бичкова, площ с ограничение 2,921 дка;
П И № 543101, подо т де л 9 9/1, м. С т р ъп ч а ,
НТП – горски ниви, собственост на МЗГ – ДДС,
площ с ограничение 0,316 дка; ПИ № 543102,
подотдел 99/1, м. Стръпча, НТП – горски ниви,
собственост на наследници на Георги Добрев
Я н ков, п лощ с ог ра н и чен ие 0,377 д к а; ПИ
№ 543104, подотдел 99/1, м. Стръпча, НТП – горски ниви, собственост на наследници на Диню
Иванов Божков, площ с ограничение 0,003 дка;
П И № 543113, подо т де л 9 9/1, м. С т р ъп ч а ,
Н Т П – г ор ск и н и ви, с о б с т вено с т на „С т авен“ – АД, площ с ограничение 0,359 дка; ПИ
№ 544045, подотдел 99/ж, 99/1, м. Стръпча,
НТП – горски ниви, собственост на „С.И.Г.“ –
ООД , п лощ с ог р а н и чен ие 3, 22 5 д к а ; П И
№ 544046, м. Стръпча, НТП – горски ниви, собственост на наследници на Тошко Йорданов
Желязков, площ с ограничение 1,793 дка; ПИ
№ 544048, подотдел 99/ж, м. Стръпча, НТП – горски ниви, собственост на МЗГ – ДДС, площ с
ограничение 0,122 дка; ПИ № 545002, м. Стръпча, НТП – горски ниви, собственост на МЗГ – ДДС,
площ с ограничение 1,985 дка; ПИ № 548010,
подотдел 102/6, м. Кондус, НТП – горски ниви,
собственост на наследници на Никола Митков
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Я н ков, п лощ с ог ра н и чен ие 0,310 д к а; П И
№ 548013, подотдел 102/6, 102/7, м. Кондус,
НТП – горски ниви, собственост на МЗГ – ДДС,
площ с ограничение 0,656 дка; ПИ № 548014,
подотдел 102/6, м. Кондус, НТП – горски ниви,
собственост на наследници на Стоян Стефов
Стоилов, площ с ограничение 1,945 дка; ПИ
№ 548015, подотдел 102/6, 102/7, м. Кондус,
НТП – горски ниви, собственост на наследници
на Господин Желев Мирджев, площ с ограничение 0,139 дка; ПИ № 548038, м. Кондус, НТП – ниви
(орна земя), собственост на наследници на Гочо
Иванов Желев, площ с ограничение 0,456 дка;
ПИ № 548041, м. Кондус, НТП – ниви (орна земя),
собственост на „Булгар агро“ – ООД, площ с
ограничение 1,576 дка, в т.ч. площ на стъпката
на стълб № 100 – 0,085 дка; ПИ № 548047, м.
Кондус, НТП – ниви (орна земя), собственост на
наследници на Димо Колев Бучков, площ с ограничение 0,090 дка; ПИ № 600001, м. Герена,
НТП – животновъдни комплекси и ферми, държавна частна собственост, собственост на МЗГ,
площ с ограничение 0,067 дка; ПИ № 600002, м.
Герена, НТП – животновъдни комплекси и ферми, държавна частна собственост, собственост
на МЗГ, площ с ограничение 1,108 дка; ПИ
№ 600003, м. Герена, НТП – животновъдни комплекси и ферми, държавна частна собственост,
собственост на МЗГ, площ с ограничение 0,205 дка;
ПИ № 600004, м. Герена, НТП – полски пътища,
публична общинска собственост, собственост на
Общ и на Тополовг ра д, п лощ с ог ра н и чен ие
0 , 539 д к а ; землище с. Светлина: ПИ № 35,
НТП – полски пътища, публична общинска собственост, собственост на Община Тополовград,
площ с ограничение 0,053 дка; ПИ № 175, м.
Петкова чешма, НТП – пасища и храсти, публична общинска собственост, площ с ограничение
14, 352 д к а; П И № 191, м. С е лск ат а кори я,
НТП – пасища и храсти, публична общинска
собственост, собственост на Община Тополовград,
п лощ с ог ра н и чен ие 0,222 д к а; П И № 192 ,
НТП – полски пътища, публична общинска собственост, собственост на Община Тополовград,
п лощ с ог ра н и чен ие 1,109 д к а; П И № 194,
НТП – полски пътища, публична общинска собственост, собственост на Община Тополовград,
площ с ограничение 0,129 дка; ПИ № 195, подобект 501/б, м. Селската кория, НТП – горски
ниви, частна общинска собственост, собственост
на Община Тополовград, площ с ограничение
21,531 дка; ПИ № 213, НТП – полски пътища,
публична общинска собственост, собственост на
Общ и на Тополовг ра д, п лощ с ог ра н и чен ие
0,392 дка; ПИ № 306, НТП – полски пътища,
публична общинска собственост, собственост на
Общ и на Тополовг ра д, п лощ с ог ра н и чен ие
0,526 дка; ПИ № 522, подотдел 81/а, 81/5, м.
Селската кория, НТП – залесени горски територии, държавна частна собственост, собственост
на МЗГ – ДДС, площ с ограничение 7,902 дка, в
т.ч. площ на стъпката на стълб № 111 – 0,063 дка;
ПИ № 523, НТП – дерета, публична общинска
собственост, собственост на Община Тополовград,
п лощ с ог ра н и чен ие 1,0 49 д к а; П И № 551,
НТП – дерета, публична общинска собственост,
собственост на Община Тополовград, площ с
ограничение 1,463 дка; ПИ № 579, подотдел 81/б,
81/в, м. Селската кория, НТП – залесени горски
територии, държавна частна собственост, соб-
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ственост на МЗГ – ДДС, площ с ограничение
4,922 дка; ПИ № 585, НТП – пътища ІІІ клас,
публична държавна собственост – АПИ, площ с
ограничение 0,370 дка; ПИ № 588, НТП – пътища ІV клас, публична общинска собственост,
собственост на Община Тополовград, площ с
ограничение 0,316 дка; ПИ № 607, м. Селска река,
НТП – пасища и храсти, публична общинска
собственост, площ с ограничение 1,406 дка; ПИ
№ 659, НТП – полски пътища, публична общинска собственост, собственост на Община Тополовград, площ с ограничение 0,180 дка; ПИ № 657,
НТП – полски пътища, публична общинска собственост, собственост на Община Тополовград,
п лощ с ог ра н и чен ие 1,850 д к а; П И № 660,
НТП – полски пътища, публична общинска собственост, собственост на Община Тополовград,
п лощ с ог ра н и чен ие 0,19 0 д к а; П И № 667,
НТП – полски пътища, публична общинска собственост, собственост на Община Тополовград,
п лощ с ог ра н и чен ие 0,187 д к а; П И № 688,
НТП – полски пътища, публична общинска собственост, собственост на Община Тополовград,
площ с ограничение 0,400 дка; ПИ № 36037, м.
Баларя, НТП – ниви (орна земя), собственост на
Радка Петрова Добрева, площ с ограничение
1,596 дка; ПИ № 36038, м. Баларя, НТП – ниви
(орна земя), собственост на „Ромфарм компани“ – ООД, площ с ограничение 1,297 дка, в т.ч.
площ на стъпката на стълб № 120 – 0,063 дка;
ПИ № 36039, м. Баларя, НТП – ниви (орна земя),
собственост на Деян Личев Иванов, площ с ограничение 1,919 дка; ПИ № 37014, м. Ба ларя,
НТП – ниви (орна земя), собственост на „Ромфарм
компани“ – ООД, площ с ограничение 0,188 дка;
ПИ № 37016, м. Баларя, НТП – ниви (орна земя),
собственост на „Ромфарм компани“ – ООД, площ
с ограничение 3,917 дка; ПИ № 37017, м. Баларя,
НТП – ниви (орна земя), собственост на наследници на Мария Минчева Петкова, площ с ограничение 3,242 дка; ПИ № 37019, м. Ба ларя,
НТП – ниви (орна земя), частна държавна собственост, Държавен поземлен фонд, площ с
ограничение 7,473 дка; ПИ № 37022, м. Баларя,
НТП – ниви (орна земя), собственост на „Ромфарм
компани“ – ООД, площ с ограничение 4,484 дка,
в т.ч. площ на стъпката на стълб № 119 – 0,063 дка;
ПИ № 37023, м. Баларя, НТП – ниви (орна земя),
собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ с ограничен ие 6 , 394 д к а; П И № 370 2 4, м. Б а л ар я ,
НТП – ниви (орна земя), собственост на наследници на Яна Господинова Петкова, площ с ограничение 3,788 дка, в т.ч. площ на стъпката на
стълб № 118 – 0,058 дка; ПИ № 37025, м. Баларя,
НТП – ниви (орна земя), собственост на „Диамант
6“ – ЕООД, площ с ограничение 6,034 дка; ПИ
№ 37026, м. Баларя, НТП – ниви (орна земя),
собственост на „Ставен“ – ООД, площ с ограничение 1,875 дка, в т.ч. площ на стъпката на стълб
№ 117 – 0,063 д ка; ПИ № 37027, м. Ба ларя,
НТП – ниви (орна земя), собственост на „Ставен“ – ООД, площ с ограничение 0,871 дка; ПИ
№ 37052, м. Баларя, НТП – ниви (орна земя),
собственост на Желязко Ангелов Вълков, площ
с ограничение 2,792 дка; ПИ № 39001, м. Петкова чешма, НТП – ниви (орна земя), собственост
на Ирина Петкова Михалева, площ с ограничение
0,791 дка; ПИ № 390 02, м. Петкова чешма,
НТП – ниви (орна земя), собственост на Дона
Димитрова Йочева, площ с ограничение 2,117 дка;
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ПИ № 39003, м. Петкова чешма, НТП – ниви
(орна земя), собственост на Тодора Иванова Панайотова, площ с ограничение 0,870 дка, в т.ч.
площ на стъпката на стълб № 114 – 0,058 дка;
ПИ № 39004, м. Петкова чешма, НТП – ниви
(орна земя), собственост на „Акрес“ – ЕООД,
площ с ограничение 0,107 дка; ПИ № 39005, м.
Петкова чешма, НТП – ниви (орна земя), собственост на Валентин Величков Пенков, площ с
ограничение 2,081 дка; ПИ № 39006, м. Петкова
чешма, НТП – ниви (орна земя), собственост на
наследници на Мария Бонева Колева, площ с
ограничение 3,533 дка; ПИ № 39007, м. Петкова
чешма, НТП – ниви (орна земя), собственост на
Господин Вълканов Илиев, площ с ограничение
0,813 дка, в т.ч. площ на стъпката на стълб
№ 115 – 0,063 дка; ПИ № 39009, м. Петкова чешма, НТП – ниви (орна земя), собственост на
„Ставен“ – ООД, площ с ограничение 0,014 дка,
в т.ч. площ на стъпката на стълб № 116 – 0,063 дка;
ПИ № 39014, м. Бъжлека, НТП – ниви (орна
земя), собственост на Тона Вълчева Колева, площ
с ограничение 4,208 дка, в т.ч. площ на стъпката
на стълб № 116 – 0,063 дка; ПИ № 39015, м. Бъжлека, НТП – ниви (орна земя), собственост на
Динко Стоянов Господинов, площ с ограничение
3,628 дка; ПИ № 39016, м. Бъжлека, НТП – ниви
(орна земя), собственост на „Ромфарм компани“ – ООД, площ с ограничение 2,092 дка; ПИ
№ 39017, м. Бъжлека, НТП – ниви (орна земя),
собственост на наследници на Кольо Янев Михов,
площ с ограничение 0,186 дка; ПИ № 39063, м.
Петкова чешма, НТП – ниви (орна земя), собственост на Пена Стоева Тричкова, площ с ограничение 0,035 дка; ПИ № 39071, м. Бъжлека,
НТП – ниви (орна земя), собственост на наследници на Калина Грозева Манова, площ с ограничение 1,113 дка; ПИ № 43004, м. Кайрачето,
НТП – изоставени орни земи, собственост на
„Ромфарм компани“ – ООД, площ с ограничение
1,616 дка, в т.ч. площ на стъпката на стълб
№ 113 – 0,063 дка; ПИ № 43005, м. Кайрачето,
НТП – изоставени орни земи, собственост на
„Ромфарм компани“ – ООД, площ с ограничение
2,622 дка; ПИ № 43006, м. Кайрачето, НТП – изоставени орни земи, собственост на „Ромфарм
компани“ – ООД, площ с ограничение 0,307 дка;
ПИ № 43008, м. Кайрачето, НТП – изоставени
орни земи, частна държавна собственост, Държавен поземлен фонд, площ с ог раничение
0,014 дка; ПИ № 43009, м. Кайрачето, НТП – изоставени орни земи, собственост на Гочо Павлов
Павлов, площ с ограничение 1,287 дка; ПИ
№ 43010, м. Кайрачето, НТП – изоставени орни
земи, собственост на наследници на Яна Маркова Господинова, площ с ограничение 3,947 дка;
ПИ № 43014, м. Кайрачето, НТП – изоставени
орни земи, собственост на Деян Личев Иванов,
площ с ограничение 0,992 дка; ПИ № 43015, м.
Кайрачето, НТП – изоставени орни земи, собственост на Богдан Георгиев Богданов, площ с
ограничение 2,535 дка; ПИ № 43016, м. Кайрачето, НТП – изоставени орни земи, собственост на
„Ставен“ – ООД, площ с ограничение 0,423 дка;
ПИ № 43017, м. Кайрачето, НТП – изоставени
орни земи, частна държавна собственост, Държавен поземлен фонд, площ с ог раничение
1,159 дка; ПИ № 43018, м. Кайрачето, НТП – изос та вен и орн и зем и, собс т венос т на „С тавен“ – ООД, площ с ограничение 1,725 дка, в т.ч.
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площ на стъпката на стълб № 112 – 0,063 дка;
ПИ № 43019, м. Кайрачето, НТП – изоставени
орни земи, собственост на Бона Желязкова Куртева, площ с ограничение 1,531 дка; ПИ № 43020,
м. Кайрачето, НТП – изоставени орни земи,
собственост на ЕТ „Весна – Енчо Каравелов“,
площ с ограничение 0,002 дка; ПИ № 46020, м.
Сък дере, НТП – изоставени орни земи, частна
общинска собственост, площ с ограничение
3,585 дка; ПИ № 46021, м. Харман баир, НТП – изоставени орни земи, частна общинска собственост,
площ с ограничение 0,212 дка; ПИ № 46023, м.
Харман баир, НТП – изоставени орни земи,
собственост на „Ромфарм компани“ – ООД, площ
с ограничение 2,574 дка, в т.ч. площ на стъпката
на стълб № 109 – 0,075 дка; ПИ № 46024, м. Герденски път, НТП – изоставени орни земи, частна
общинска собственост, площ с ограничение
0,960 дка; ПИ № 46025, м. Герденски път, НТП – изоставени орни земи, собственост на „Росагрофонд“ – ООД, площ с ограничение 0,744 дка; ПИ
№ 46038, м. Харман сърта, НТП – изоставени
орни земи, собственост на Живка Стоянова Господинова, площ с ограничение 0,120 дка; ПИ
№ 46042, м. Харман сърта, НТП – изоставени
орни земи, собственост на Динко Стоянов Господинов, площ с ограничение 0,089 дка; ПИ
№ 46043, м. Харман сърта, НТП – изоставени
орни земи, частна общинска собственост, площ
с ограничение 0,956 дка; ПИ № 46044, м. Харман
сърта, НТП – изоставени орни земи, частна общинска собственост, площ с ограничение 2,189 дка;
ПИ № 46045, м. Харман сърта, НТП – изоставени орни земи, собственост на наследници на
Димитър Енев Минчев, площ с ограничение
0,607 дка; ПИ № 46046, м. Селска река, НТП – изоставени орни земи, собственост на наследници
на Димитър Петков Минчев, площ с ограничение
0,011 дка; ПИ № 46047, м. Селска река, НТП – изоставени орни земи, частна общинска собственост,
площ с ограничение 1,981 дка; ПИ № 46075, м.
Селска река, НТП – изоставени орни земи, частна общинска собственост, площ с ограничение
0,687 дка, в т.ч. площ на стъпката на стълб
№ 10 6 – 0,052 д к а , с т ъп к ат а н а с т ъ л б
№ 107 – 0,052 дка; ПИ № 46561, м. Селска река,
НТП – изоставени орни земи, частна общинска
собственост, собственост на Община Тополовград,
площ с ограничение 4,119 дка, в т.ч. площ на
стъпката на стълб № 108 – 0,082 дка; ПИ № 46575,
м. Селска река, НТП – изоставени орни земи,
частна общинска собственост, собственост на
Общ и на Тополовг ра д, п лощ с ог ра н и чен ие
15,946 дка; ПИ № 47001, м. Селска река, НТП – изоставени орни земи, собственост на ЕТ „Весна – Енчо Каравелов“, площ с ограничение
1,280 дка; ПИ № 47004, м. Канджиева чешма,
НТП – изоставени орни земи, частна общинска
собственост, площ с ограничение 1,144 дка; ПИ
№ 47010, м. Герденски път, НТП – изоставени
орни земи, собственост на ЕТ „Весна – Енчо
Каравелов“, площ с ограничение 2,156 дка; ПИ
№ 47011, м. Канджиева чешма, НТП – изоставени орни земи, частна общинска собственост,
площ с ограничение 1,262 дка; ПИ № 47012, м.
Канджиева чешма, НТП – изоставени орни земи,
частна общинска собственост, площ с ограничение 1,308 дка; в т.ч. площ на стъпката на стълб
№ 110 – 0,068 дка; ПИ № 47013, м. Канджиева
чешма, НТП – изоставени орни земи, собственост

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

на Мария Стоянова Новакова, площ с ограничен ие 1,50 8 д к а; П И № 47039, м. К а й раче т о,
НТП – изоставени орни земи, собственост на
„Предия“ – ЕООД, площ с ограничение 0,925 дка;
ПИ № 47040, м. Кайрачето, НТП – изоставени
орни земи, собственост на „Ставен“ – ООД, площ
с ограничение 0,584 дка; ПИ № 47042, м. Кайрачето, НТП – изоставени орни земи, собственост
на Личо Иванов Личев, площ с ограничение
0,186 дка; ПИ № 47043, м. Кайрачето, НТП – изоставени орни земи, собственост на „С.И.Г.“ – ООД,
площ с ограничение 1,405 дка; ПИ № 47585, м.
Кайрачето, НТП – изоставени орни земи, частна
общинска собственост, площ с ограничение
0,437 дка; ПИ № 680023, подотдел 82/н, 82/о, м.
Селската кория, НТП – залесени горски територии, частна държавна собственост, собственост
на МЗГ – ДДС, площ с ограничение 1,542 дка;
ПИ № 680033, подотдел 82/л, м. Селската кория,
НТП – залесени горски територии, частна държавна собственост, собственост на МЗГ – ДДС,
площ с ограничение 4,844 дка; землище с. Каменна река: ПИ № 1, НТП – полски пътища, публична общинска собственост на Община Тополовград,
площ с ограничение в дка – 0,065 дка; ПИ № 3,
НТП – полски пътища, публична общинска собственост на Община Тополовград, площ с ограничение в дка – 0,343 дка; ПИ № 9, НТП – полски пътища, публична общинска собственост на
Общ и на Тополовг ра д, п лощ с ог ра н и чен ие
в дка – 0,084 дка; ПИ № 46, НТП – полски пътища, публична общинска собственост на Общин а То п о л о в г р а д , п л о щ с о г р а н и ч е н и е
в дка – 0,266 дка; ПИ № 47, НТП – дерета, публична общинска собственост на Община Тополовград, площ с ограничение в дка – 9,703 дка,
в т.ч. площ на стъпката на стълб № 122А – 0,041 дка,
стъпката на стълб № 122В – 0,041 дка и стъпкат а н а с т ъ л б № 12 4 – 0 ,0 91 д к а; П И № 9 2 ,
НТП – полски пътища, публична общинска собственост на Община Тополовград, площ с ограничение в дка – 0,544 дка; ПИ № 93, НТП – полски пътища, публична общинска собственост на
Общ и на Тополовг ра д, п лощ с ог ра н и чен ие
в дка – 0,534 дка; ПИ № 13024, НТП – ниви/орна
зем я, м. К ьор Бу нар, собственост на „Ставен“ – ООД, площ с ограничение в дка – 0,010 дка;
ПИ № 13030, НТП – ниви/орна земя, м. Кьор
Бунар, собственост на наследници на Господин
Иванов Стоянов, площ с ограничение
в дка – 5,022 дка; ПИ № 13031, НТП – ниви/орна
земя, м. Кьор Бунар, собственост на Стефанка
Славова Динева, площ с ограничение
в дка – 0,783 дка; ПИ № 13032, НТП – ниви/орна
земя, м. Кьор Бунар, собственост на Златка Христова Коста динова, п лощ с ог рани чение
в дка – 5,194 дка, в т.ч. площ на стъпката на стълб
№ 123 – 0,075 дка; ПИ № 13035, НТП – ниви/орна
земя, м. Кьор Бунар, собственост на „С.И.Г“ – ООД,
п лощ с ог ра н и чен ие в д к а – 0,568 д к а; ПИ
№ 13055, НТП – полски пътища, м. Кьор Бунар,
публична общинска собственост на Община
Тополовград, площ с ограничение в дка – 0,167 дка;
ПИ № 13064, НТП – ниви/орна земя, м. Кьор
Бунар, собственост на Александър Димитров
Митков, площ с ограничение в дка – 1,564 дка;
ПИ № 14021, НТП – ниви/орна земя, м. Гьол
байлар, собственост на „С.И.Г“ – ООД, площ с
ограничение в дка – 0,568 дка; ПИ № 14022,
НТП – ниви/орна земя, м. Гьол байлар, собственост на „Ставен“ – ООД, площ с ограничение
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в дка – 2,472 дка, в т.ч. площ на стъпката на стълб
№ 121 – 0,082 дка; ПИ № 14024, НТП – ниви/орна
земя, м. Гьол байлар, собственост на Велико
Го спод и нов Тодор ов, п лощ с ог ра н и чен ие
в дка – 0,394 дка; ПИ № 15001, НТП – ниви/орна
земя, м. Красенекли, собственост на Тона Христова Шидерова, площ с ограничение
в дка – 4,214 дка; ПИ № 15001, НТП – ниви/орна
земя, м. Красенекли, собственост на Тона Христова Шидерова, площ с ограничение
в дка – 4,214 дка; ПИ № 15002, НТП – ниви/орна
земя, м. Красенекли, собственост на Тона Христова Шидерова, площ с ограничение
в дка – 1,237 дка; „Ставен“ – ООД; ПИ № 15017,
НТП – ниви/орна земя, м. Красенекли, собственост на „Ставен“ – ООД, площ с ограничение
в дка – 0,116 дка; ПИ № 16019, НТП – ниви/орна
земя, м. Красенекли, собственост на „Ромфарм
к о м п а н и “ – О ОД , п л о щ с о г р а н и ч е н и е
в дка – 0,334 дка; ПИ № 16020, НТП – ниви/орна
земя, м. Красенекли, собственост на „Росагроф о н д “ – О ОД , п л о щ с о г р а н и ч е н и е
в дка – 1,723 дка; ПИ № 16021, НТП – ниви/орна
земя, м. Красенекли, собственост на Куньо Колев
Кунев, площ с ограничение в дка – 0,368 дка; ПИ
№ 16024, НТП – ниви/орна земя, м. Красенекли,
собственост на „Ставен“ – АД, площ с ограничение в дка – 7,129 дка; ПИ № 16030, НТП – ниви/
орна земя, м. Красенекли, собственост на наследници на Господин Иванов Стоянов, площ с
ограничение в дка – 1,865 дка; ПИ № 16031,
НТП – ниви/орна земя, м. Красенекли, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ с ограничение
в дка – 1,559 дка; ПИ № 16034, НТП – ниви/орна
зем я, м. Красенек ли, собст веност на „Ставен“ – ООД, площ с ограничение в дка – 0,044 дка;
ПИ № 16035, НТП – ниви/орна земя, м. Красенекли, собственост на Петко Илиев Стефанов,
площ с ограничение в дка – 2,755 дка, в т.ч. площ
на стъпката на стълб № 126 – 0,068 дка; ПИ
№ 16045, НТП – ниви/орна земя, м. Красенекли,
собственост на „Ставен“ – ООД, площ с ограничение в дка – 0,297 дка; ПИ № 16046, НТП – ниви/
орна земя, м. Красенекли, собственост на наследниците на Иван Господинов Димитров, площ с
ограничение в дка – 6,353 дка; ПИ № 16047,
НТП – ниви/орна земя, м. Красенекли, собственост на ЕТ „Раяна – Нина Георгиева“, площ с
ограничение в дка – 1,125 дка; ПИ № 16051,
НТП – ниви/орна земя, м. Красенекли, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД, площ с
ограничение в дка – 0,032 дка; ПИ № 16053,
НТП – ниви/орна земя, м. Красенекли, собственост на наследниците на Георги Митев Милушев,
площ с ограничение в дка – 4,578 дка, в т.ч. площ
на стъпката на стълб № 125 – 0,063 дка; ПИ
№ 16054, НТП – ниви/орна земя, м. Красенекли,
собственост на Светослав Николов Николов,
п лощ с ог ра н и чен ие в д к а – 0,108 д к а; ПИ
№ 16058, НТП – ниви/орна земя, м. Красенекли,
собственост на наследници на Марин Христов
Атанасов, площ с ограничение в дка – 3,221 дка;
ПИ № 16081, НТП – полски пътища, м. Красенекли, публична общинска собственост Община
Тополовград, площ с ограничение в дка – 1,125 дка;
ПИ № 16082, НТП – полски пътища, м. Красенекли, публична общинска собственост на Общ и н а То п о л о в г р а д , п л о щ с о г р а н и ч е н и е
в дка – 0,160 дка; ПИ № 16083, НТП – полски
пътища, м. Красенекли, публична общинска
собственост на Община Тополовград, площ с
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ограничение в дка – 0,197 дка. Изготвеният проект за ПУП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за „Нова ВЛ 400
kV от п/с „Марица-изток“ до п/с „Бургас“ в участъка на трасето, попадащо на територията на
община Тополовград, област Хасково, землища
на с. Владимирово, с. Орлов дол, с. Светлина и
с. Каменна река, с възложител: „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, София, се намира
в отдел „ОСИРУТ“ на общинската администрация – Тополовград, и може да бъдат разгледани
всеки работен ден в рамките на работното време.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до ОбА – Тополовград, в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
9920

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено
оспорване от Стела Георгиева Иванова срещу
Решение № 2405-10 по протокол № 24 от 13, 24,
30.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПРЗ на кв. Свети Никола, Варна,
в частта на имот 10135.2526.1017. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници по
адм. дело № 2077/2016 г. в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление до съда, което да съдържа
реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като приложат
доказателства, удостоверяващи качеството им на
заинтересовани лица.
9925
Административният съд – Добрич, съобщава
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК, че е постъпил от Окръжна прокуратура – Добрич, протест за отмяна на чл. 19, ал. 1
от Наредбата за организацията и безопасността
на движението и безопасността на водачите на
превозни средства и пешеходците в община Шабла
в частта, в която е предвидено „За нарушения по
чл. 11 от наредбата (и по-конкретно за нарушение
на забраната, посочена в т. 2, ал. 3 от чл. 11, за
паркиране на тротоари, зелени площи, паркове и
детски площадки), се налага на място глоба …. с
фиш в размер 10 лв., а при повторно нарушение за
периода на едно денонощие се налага глоба с фиш
в размер 50 лв.“, както и да се отмени съответната част от приложение № 1 от същата наредба.
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
право да иска повтаряне на извършени процесуални
действия. Препис от молбата за присъединяване
или встъпване да се връчи на насрещните страни. Във връзка с оспорването е образувано адм.
д. № 607/2016 г. по описа на Административния
съд – Добрич, насрочено за 17.01.2017 г. от 13 ч.
9927
Административният съд – Добрич, съобщава
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК, че е постъпил от Окръжна прокуратура – Добрич, протест за отмяна на чл. 31, ал. 2
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и 3 във връзка с ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 за
осигуряване на обществения ред, опазването на
околната среда и собствеността на територията
на община Каварна, в които е предвидено нарушителите на забраната за паркиране по зелени
площи, пешеходни зони, паркове и тротоари да се
санкционират с наказание глоба в размер от 50
до 100 лв., предвидено в ал. 2, и глоба от 100 до
500 лв. (при повторно нарушение), предвидено в
ал. 3. 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
право да иска повтаряне на извършени процесуални
действия. Препис от молбата за присъединяване
или встъпване да се връчи на насрещните страни. Във връзка с оспорването е образувано адм.
д. № 608/2016 г. по описа на Административния
съд – Добрич, насрочено за 17.01.2017 г. от 13 ч.
9928
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило искане на М. Любенова – прокурор в Окръжна прокуратура – гр.
Добрич, за отмяна на чл. 32, ал. 1, т. 6 от Наредба № 1 на Общинския съвет – гр. Ген. Тошево,
за поддържане и опазване на обществения ред,
чистотата и общественото имущество на територията на община Ген. Тошево в частта му, в
която е предвидено нарушителите на забраната
за паркиране на ППС в паркове, градини и
зелени площи да се санкционират с наказание
„глоба“ в размер от 50 до 500 лв. По оспорването
е образувано адм. д. № 611/2016 г. по описа на
Административния съд – Добрич.
9950
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило искане на В. Вичев – прокурор в Окръжна прокуратура – гр.
Добрич, за обявяване нищожността или отмяна
на чл. 59 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 380 от 12.12.2008 г. на
Общинския съвет – гр. Шабла. По оспорването
е образувано адм. д. № 610/2016 г. по описа на
Административния съд – Добрич.
9951
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 609/2016 г.
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – гр. Добрич, срещу чл. 12, т. 4 от Наредбата за
обществения ред на територията на община Балчик, приета с Решение на Общинския съвет – гр.
Балчик, № 77 от 29.06.2004 г., взето с протокол
№ 9, и изменена и допълнена с решения № 407
от 30.06.2006 г., № 312 от 15.05.2009 г. и № 613
от 30.06.2010 г., в частта, в която е предвидено
нарушителите на забраната за паркиране на год
ни моторни превозни средства и домуване на
стари – негодни МПС, селскостопанска техника
и инвентар в паркове, алеи, детски площадки и
зелени площи, да се санкционират с наказание
глоба в размер от 50 до 500 лв. Делото е насрочено
за разглеждане в публично съдебно заседание на
24.01.2017 г. от 13,15 ч.
9952
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Търговище, против чл. 41,
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ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управ
ление и разпореждане с общинско имущество
на Община Антоново, приета с Решение № 289
по протокол № 52 от 31.01.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Антоново, по който е образувано адм.
д. № 174/2016 г. по описа на Административния
съд – Търговище, със страни – протестираща
страна: Окръжна прокуратура – Търговище, и
ответник: Общинският съвет – гр. Антоново.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 10.01.2017 г. от 9,30 ч.
10022
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Хасково, против чл. 21,
ал. 1, 2 и ал. 3, т. 2 от Наредба № 14 за рекламната
дейност на територията на община Димитровград,
приета от Общинския съвет – Димитровград,
по който е образувано адм. дело № 673/2016 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 15.02.2017 г. от 11 ч.
9986
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, против
чл. 30 в частта му, с която са предвидени глоби
за нарушаване на чл. 16, ал. 2 от Наредба № 1 за
поддържане и опазване на обществения ред на
територията на община Маджарово, приета от
Общинския съвет – гр. Маджарово, по който е
образувано адм. дело № 667/2016 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
15.02.2017 г. от 11 ч.
9987
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 4,
т. 1 и 2 (в санкционната част) от Наредба № 1
на ОС – гр. Смядово, за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата и общинското
имущество на територията на община Смядово, приета с Решение № 56 по протокол № 8 от
15.05.2000 г. от заседание на Общинския съвет – гр.
Смядово. Въз основа на протеста е образувано
административно дело № 334/2016 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
9.01.2017 г. от 9,30 ч.
9926
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
срещу чл. 44, ал. 2 и 3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Шумен, приета
от Общинския съвет – гр. Шумен. Въз основа
на протеста е образувано адм. д. № 320/2016 г.,
насрочено за 16.01.2017 г. от 9,30 ч.
9949
Пещерският районен съд призовава Самвел
Унанян с последен известен адрес област София,
Столична община, с. Бусманци, ул. Ген. Гурко
(27 И 10) 65А, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 30.01.2017 г. в 9,30 ч. като ответник по
гр.д. № 363/2016 г., заведено от Северина Б. Ма-
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каринова, по чл. 49 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
10021
Районният съд – гр. Средец, призовава Бронислав Георгиевич Сущеня, гражданин на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответник
по гр. д. № 434/2016 г. по описа на Районния
съд – гр. Средец, заведено от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген.
Владимир Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея. При неявяване книжата
ще се смятат за редовно връчени и на ответника
ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
9942
Районният съд – гр. Средец, призовава Инна
Двирска, гражданка на Украйна, с неизвестен
адрес, като ответница по гр. д. № 430/2016 г. по
описа на Районния съд – гр. Средец, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в
съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“, за да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея. При
неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответницата ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
9943
Районният съд – гр. Средец, призовава Алън
Бърн, гражданин на Великобритания, с неизвестен
адрес, като ответник по гр. д. № 431/2016 г. по
описа на Районния съд – гр. Средец, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в съда
в канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
9944
Районният съд – гр. Средец, призовава Анн
Руут, гражданка на Великобритания, с неизвестен
адрес, като ответница по гр. д. № 431/2016 г. по
описа на Районния съд – гр. Средец, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в
съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“, за да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея. При
неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответницата ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
9945
Районният съд – гр. Средец, призовава Рафал
Дариуш Костршински, гражданин на Република
Полша, с неизвестен адрес, като ответник по гр.
д. № 429/2016 г. по описа на Районния съд – гр.
Средец, заведено от „Водоснабдяване и канали-
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зация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към нея.
При неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
9946
Районният съд – гр. Средец, призовава Леонид
Сергеевич Федяев, гражданин на Федерация
Русия, с неизвестен адрес, като ответник по гр.
д. № 362/2016 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в
канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
9947
Районният съд – гр. Средец, призовава Дорин
Северин, френски гражданин, с неизвестен адрес,
като ответник по гр. д. № 368/2016 г. по описа
на съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов 3, да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към нея.
При неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
9948
Кюстендилският окръжен съд, търговско
отделение, ІV състав, т. д. № 18/2016 г., насрочва
ново първо събрание на кредиторите на Фондация „Асоциация за стратегически проучвания и
анализи“ със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Козлодуй 1, ап. 8, за 26.01.2017 г.
от 11 ч. при дневен ред по чл. 672, ал. 1 ТЗ, което
събрание ще се проведе в зала ІV на Кюстендилския окръжен съд.
10023

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на индустриалното
свиневъдство в България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
30.01.2017 г. в 12 ч. в София, бул. Христо Ботев
17, офис 201, при следния дневен ред: 1. отчет
и информация на УС за дейността на АИСБ за
2016 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
за 2016 г.; 3. приемане на годишния доклад по
чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 4. освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им
през 2016 г.; 5. обсъждане и вземане на решение
за утвърждаване на приетите от УС нови членове;
6. вземане на решение за избор на нови членове
на УС; 7. избиране на нов председател на УС
на сдружението; 8. разни. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе при същия дневен ред същия ден в 14 ч.
на същото място.
9905
11. – Управителният съвет на Национален
синдикат „Аеронавигационно обслужване“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 3
от устава на НС „АНО“ свиква общо събрание
на 30.01.2017 г. в София, бул. Брюксел 1, в 10 ч.
в сградата на ДП „РВД“ при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на УС на НС „АНО“; 2.
избор на нов УС на НС „АНО“; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
9918
8. – Управителният съвет на политическа
партия „Движение за Равноправен Обществен
Модел“ (ПП ДРОМ), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и т. 7.3 във връзка с т. 7.1 от устава на
партията свиква Национална конференция на
1.02.2017 г. в 11 ч. в София, бул. Княгиня МарияЛуиза 106, зала „Синдикален дом на културата
на транспортните работници в България“, при
следния дневен ред: 1. политически доклад; 2.
обсъждане и приемане на нов устав на партията;
3. приемане на резолюции и решения; 4. избор на
ръководни органи. На основание т. 6.1.1 от устава
на партията УС на ПП ДРОМ определя норма
на представителство – 1/10, но не по-малко от
един делегат от клуб. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 8.1 от устава на
партията Националната конференция се отлага
с 1 час и се провежда с явилите се делегати при
същия дневен ред.
10016
7. – Управителният съвет на УСК „Хектор“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на членовете на
сдружението на 9.02.2017 г. в 18 ч. на адрес: София, район „Лозенец“, ул. Бигла 52, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за периода до 9.02.2017 г.; проект за решение:
ОС приема отчета за дейността на сдружението
за периода до 9.02.2017 г.; 2. отчет за приходи и
разходи на сдружението за периода до 9.02.2017 г.;
проект за решение: ОС приема отчета за приходи
и разходи на сдружението за периода до 9.02.2017 г.;
3. вземане на решение за промяна на УС на
сдружението; проект за решение: ОС решава да
се промени УС на сдружение с нестопанска цел
УСК „Хектор“; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове. Материалите/книжата
за предстоящото общо събрание са на разположение на членовете на сдружението на адреса
на управление.
9973
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Футболен клуб „Олимпия София“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 10.02.2017 г. в 17 ч. на адреса на управление на сдружението – София, район „Триадица“, ул. Княз Борис І № 46, при следния дневен ред:
1. промяна в седалището и адреса на управление на
сдружението; 2. промяна в наименованието на
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сдружението; 3. промени в устава на сдружението.
Материалите, свързани с предложения дневен
ред, са на разположение на членовете в неговото
седалище – на адреса му на управление.
9903
23. – Управителният съвет на Синдикат на
производителите на „Бира, храни и напитки и
съпътстващите ги дейности“ (СБХН) – КНСБ, на
основание чл. 25, ал. 3 от устава и чл. 26, ал. 1
и § 2, ал. 1 и 2 ЗЮЛНЦ свиква Деветия редовен
конгрес на СБХН – КНСБ, на 10.02.2017 г. в
10 ч. в гр. Банкя, ул. Кирил и Методий 2, хотел
„Жеравна“, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет за дейността на
СБХН за периода 2012 – 2016 г.; 2. доклад на
финансово-конт ролната комиси я за периода
2012 – 2016 г.; 3. избор на ръководни и контролни органи на СБХН и делегати на 8-ия конгрес
на КНСБ; 4. изменение и допълнение на устава
на СБХН – КНСБ; 5. приемане на платформа
на основните приоритети на СБХН за периода
2017 – 2021 г. Поканват се делегатите на Деветия
конгрес на СБХН – КНСБ, избрани от синдикалните организации, съгласно определената
квота на 20 синдикални членове – един делегат.
Регистрацията на делегатите ще започне на
10.02.2017 г. в 9 ч. Материалите по дневния ред на
Деветия конгрес на СБХН – КСНБ, се намират
на разположение в офиса на синдиката, София,
пл. Македония 1, ет. 6.
9907
1. – Управителният съвет на Шахматен клуб
„ЦСКА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на клуба на
11.02.2017 г. в 17 ч. в залата на адрес: ул. Антон
П. Чехов 16А, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на Шахматен клуб „ЦСКА“ през
2016 г. и финансов отчет за 2016 г.; 2. доклад на
контролния съвет; 3. приемане на програма за
дейността на клуба и проектобюджет за 2017 г.;
4. избор на управителен съвет; 5. избор на контролен съвет; 6. разни. Поканват се за участие
всички членове на клуба. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на клуба.
9900
1. – Съветът на настоятелите на сдружение за
общественополезна дейност „Училищно настоятелство на 54 СОУ „Св. Иван Рилски – София“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на сдружението на 15.02.2017 г. в 18 ч. в
седалището на сдружението в София 1220, район
„Надежда“, ул. Йордан Хаджиконстантинов 38,
при следния дневен ред: 1. прием на нови членове
на УН; 2. избор на нов съвет на настоятелите;
3. приемане на отчета за дейността на съвета
на настоятелите; 4. определяне на задачите и
ангажиментите на УН.
10024
1. – Управите лни ят съвет на ГК „Електрон“ – София, на основание чл. 28, ал. 1 от
устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 17.02.2017 г. в 19 ч. в София, кв.
Дървеница, Спортен комплекс „Октомври“, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на ГК „Електрон“ за 2013, 2014,
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2015 и 2016 г.; 2. финансов отчет за дейността на
клуба за 2013, 2014, 2015 и 2016 г.; 3. приемане
на бюджет на клуба за 2014, 2015, 2016 и 2017 г.;
4. избор на нов управителен съвет; 5. избор на
председател на управителния съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 20 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
10011
125. – Управителният съвет на сдружение
„Лотус София Моторспорт клуб“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 16.02.2017 г. в
10 ч. в София, ул. Св. Пимен Зографски 4, сграда
1, офис 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на промени в състава на управителния съвет
на сдружение „Лотус София Моторспорт клуб“;
проект за решение – ОС променя управителния
съвет на сдружението; 2. приемане на нов устав
на сдружение „Лотус София Моторспорт клуб“;
проект за решение – ОС приема нов устав на сдружението. Поканват се всички членове да вземат
участие в заседанието на общото събрание лично
или чрез писмено упълномощен представител.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете на сдружението в сградата по адреса на управление на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на същата дата в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
9906
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по тенис на маса
Чая – Асеновград“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
по инициатива на председателя на сдружението
свиква общо събрание на клуба на 10.02.2017 г.
в 10 ч. на адреса на сдружението: Асеновград,
ул. Панарет 6, при следния дневен ред: 1. освобож да ва не на Георг и Д и м и т ров И ва нов,
Боряна Кръстева Пашкова и Атанас Димитров
Петков като членове на УС на сдружението;
проект за решение – ОС освобождава Георги
Димитров Иванов, Боряна Кръстева Пашкова
и Атанас Димитров Петков като членове на УС;
2. освобождаване на Георги Димитров Иванов
като председател на сдружението; проект за
решение – ОС освобождава Георги Димитров
Иванов като председател на сдружението; 3.
избор на нов УС; проект за решение – ОС избира нов УС; 4. избор на нов председател на
сдружението; проект за решение – ОС избира
нов председател на сдружението; 5. промяна
седалището и адреса на сдружението; проект за
решение – ОС променя адреса и седалището на
сдружението; 6. промяна на наименованието на
сдружението; проект за решение – ОС променя
наименованието на сдружението; 7. промяна на
чл. 23, ал. 3, 4 и 5 от устава на сдружението;
проект за решение – заличават се ал. 3, 4 и 5 от
чл. 23 от устава на сдружението и се създава нова
ал. 3 към чл. 23 със следния текст: „Свикването
на ОС на сдружението се извършва съгласно
чл. 26 ЗЮЛНЦ.“; 8. отмяна на досегашния устав и приемане на нов устав на сдружението; 9.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
9824

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Клуб по биатлон „Ком – Берковица“, Берковица, на основание чл. 26, ал. 1,
2 и 3 ЗЮЛНЦ по своя иниц иат ива свик ва
общо събрание на членовете на сдружението
на 7.02.2017 г. в 13 ч. в Берковица, ул. Александровска 63, при следния дневен ред: 1. приемане
на дневния ред на събранието; 2. избор на нови
членове в управителния съвет; 3. приемане на
нов устав на сдружението; 4. промяна на адреса
на сдружението; 5. други. Поканват се всички
членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 26, ал. 2
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден на същото място и при
същия дневен ред в 15 ч.
10026
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Асоциация на флористите в България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 2.02.2017 г. в 13 ч. в Бургас, хотел „България“,
зала „Компас“, при следния дневен ред: 1. отчет
за изминалата година; 2. промени в устава; 3.
избиране на нов управителен съвет; 4. поставяне
на нови цели и задачи за следващата година.
9941
87. – Управителният съвет на Училищно
настоятелство „СОУ К. Петканов“ при СУ „Константин Петканов“ – Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.02.2017 г.
в 17 ч. в сградата на СУ „Константин Петканов“ – Бургас, к-с Меден рудник, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на членовете на
управителния съвет на Училищно настоятелство „СОУ К. Петканов“ при СУ „Константин
Петканов“ – Бургас; 2. избор на нови членове на
управителния съвет на училищното настоятелство;
3. освобождаване на членовете на контролния
съвет на училищното настоятелство; 4. избор на
нови членове на контролния съвет на училищното
настоятелство. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред.
10007
1. – Управителният съвет на МКБ „Царевец – Етър 93“, Велико Търново, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо изборно
събрание на сдружението на 31.01.2017 г. в 17 ч.
в залата по борба във Велико Търново, ул. Филип Тотю 18, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС на клуба за дейността му през 2015 г.; 2.
избор на нов УС на МКБ „Царевец – Етър 93“; 3.
промяна в устава; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
9909
2. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Синаница – 2000“ – Кресна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението
свиква общо събрание на 7.02.2017 г. в 18 ч. в
Бизнес център – Кресна, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2016 г.; 2. отчет на контролния
съвет за 2016 г.; 3. приемане на бюджет и програма
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на дружеството за 2017 г.; 4. вземане на решение
относно: даване на съгласие ТД „Синаница – 2000“
да учреди сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза „Местна
инициативна група „Струма – Симитли, Кресна
и Струмяни“, със седалище и адрес: Симитли, ул.
Христо Ботев 27; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
10010
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по лека атлетика
Спартак – Плевен“ – Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на сдружението на 12.03.2017 г. в
13 ч. в Плевен, ул. Майска 1, в заседателната зала,
ет. 2, на Закритата лекоатлетическа писта, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет и доклада за дейността за 2016 г.
на сдружението; проект за решение – ОС приема
годишния финансов отчет и доклада за дейността
за 2016 г. на сдружението; 2. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет на
сдружението за дейността им до момента; проект
за решение – ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния съвет на сдружението
за дейността им до момента; 3. освобождаване
от длъжност членовете на контролния съвет на
сдружението и от отговорност за дейността им до
момента; проект за решение – ОС освобождава
от длъжност членовете на контролния съвет на
сдружението и от отговорност за дейността им
до момента; 4. избор на нов управителен съвет
и председател на сдружението за нов мандат от
5 години съобразно предложения, направени от
присъстващите членове на общото събрание;
проект за решение – ОС избира членове на нов
управителен съвет и нов председател на сдружението за нов мандат от 5 години съобразно
направените предложения от присъстващите
членове на общото събрание; 5. приемане на
решение за заличаване на контролния съвет
от структурата и устройството на сдружението;
проект за решение – ОС заличава контролния
съвет от структурата и устройството на сдружението; 6. приемане на нов устав на сдружението
съобразно направеното предложение от УС;
проект за решение – ОС приема нов устава на
сдружението съобразно направено предложение
от УС. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на членовете на адрес – Плевен, ул. Майска 1, Закритата лекоатлетическа
писта, от 9 до 15 ч. всеки работен ден и ще бъдат
предоставени при поискване на членове на сдружението. В деня на общото събрание членовете
на сдружението се легитимират с лична карта
и изрично писмено пълномощно в случай, че
членът се представлява от пълномощник. Регистрацията за събранието ще започне в 12 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
9972
9. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Искър 1923“, гр. Роман, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 2 от устава на Футболен
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клуб „Искър 1923“ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 17.02.2017 г. в 15 ч. в залата на клуба, гр. Роман, област Враца, бул. Христо Ботев
132 – 136, стая 222, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на клуба за 2016 г.; 2. избор
на председател; 3. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на Футболен клуб „Искър 1923“, гр. Роман,
общото събрание ще се проведе на 17.02.2017 г.
в 16 ч. на същия адрес при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
10025
6. – Управителният съвет на СЖОПД „Надежда – 2001“ – Севлиево, на основание чл. 16 от
устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 21.02.2017 г. в 17,30 ч. в офиса
на Бизнес сдружение „21-ви век“ – Севлиево, ул.
В. Левски 20, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението за 2016 г.; 2. отчет
на ревизионната комисия за 2016 г.; 3. приемане
на план-програма за дейността на сдружението
за 2017 г.; 4. актуализация (промени) на устава
и правилника на сдружението; 5. освобождаване
на УС и председателя и избор на нови; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден от 18,30 ч.
на същото място.
9931
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Фолклорен танцов клуб
Тракийка“, Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 37 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на членовете
на 8.02.2017 г. в 16 ч. на адрес: Стара Загора,
ул. Хаджи Димитър Асенов 119, ет. 3, офис 6,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
на УС за дейността на сдружението за периода
2015 – 2016 г.; 2. приемане на финансовите от-
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чети за 2015 г. и 2016 г.; 3. приемане на проект
за годишен бюджет за 2017 г.; 4. приемане на
промени в състава на управителния съвет на
сдружението; 5. промяна на адреса на управление на сдружението; 6. разни. Регистрацията за
участие в събранието ще започне в 15 ч. в деня и
на мястото на провеждане. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 17,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
9902
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Училищно настоятелство при ОУ „Любен Каравелов“ – Ямбол, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
10.02.2017 г. в 18,30 ч. в учителската стая на ОУ
„Л. Каравелов“ – Ямбол, ж.к. Диана, при следния дневен ред: 1. отчет на събраните средства
на сдружение „Училищно настоятелство при
ОУ „Любен Каравелов“ – Ямбол; 2. приемане
на нови членове на настоятелството, вкл. избор
на нов негов председател и нов член на УС; 3.
промени в устава на сдружението, касаещи чл. 25,
изр. II, а именно отпадане на задължението за
обнародване на поканата в „Държавен вестник“;
4. перспективи за работа през новата 2016 – 2017
учебна година; 5. съобщения.
10027
Станислав Божидаров Стоев – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Феникс 2014“, в ликвидация по
ф.д. № 131/2014 г. на Варненския окръжен съд, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в
шестмесечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
9971

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
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