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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2017 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда за
издаване на европейска професионална карта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. В Тарифата за таксите,
които се събират по Закона за признаване на
професионални квалификации, одобрена с Постановление № 178 на Министерския съвет от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2009 г.; изм., бр. 16
от 2011 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 1 се създават ал. 3 и 4:
„(3) За разглеждане на заявление за издаване
на европейска професионална карта, свързано
с професионална квалификация по регулирана
професия, придобита в друга държава членка,
се събира такса 260 лв.
(4) Таксата по ал. 3 се събира и за разглеждане на заявление за издаване на европейска
професионална карта от граждани на държава
членка, които отговарят на условията на чл. 3,
параграф 3 на Директива 2005/36/ЕО.“
2. В чл. 2:
а) в ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 3 думите „или призната“ се заличават;
б) в ал. 3 думите „придобита или призната
на територията на Република България специалност“ се заменят с „придобита на територията
на Република България специалност“;
в) създава се нова ал. 4:
„(4) За разглеждане на заявление за европейска професионална карта, свързано с придобита
професионална квалификация на територията
на Република България се събира такса 60 лв.“;
г) създава се ал. 5:
„(5) За разглеждане на заявление за европейска професионална карта, свързано с придобита
или призната на територията на Република
България професионална квалификация по
регулирана медицинска професия и с придобита на територията на Република България
специалност в системата на здравеопазването
от едно и също лице, се събира такса 90 лв.“;
д) досегашната ал. 4 става ал. 6.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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НАРЕДБА

за условията и реда за издаване на европейска
професионална карта
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и
редът за издаване на европейска професионална
карта и органите по признаване, които отговарят
за заявленията за европейска професионална
карта и които са компетентни за издаването
є, и се осигурява изпълнението на Регламент
за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията
от 24 юни 2015 г. относно процедурата за издаване на европейска професионална 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.).
Чл. 2. (1) Европейска професионална карта
се издава по заявление на притежатели на
професионални квалификации по професиите, изброени в приложение І на Регламент за
изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията от 24
юни 2015 г., които са придобити в друга държава
членка или които отговарят на условията на
чл. 3, параграф 3 на Директива 2005/36/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
признаването на професионални квалификации
(ОВ, L 255 от 30 септември 2005 г.).
(2) Европейската професионална карта се
издава за безпрепятственото предоставяне
на услуги и упражняване на професията на
временен или случаен принцип, както и за
установяване в държава членка.
(3) Органът, който отговаря за заявленията за европейска професионална карта и е
компетентен за издаването є за професиите
„медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“,
„рехабилитатор“ и „кинезитерапевт“, е министърът на здравеопазването.
(4) Органът, който отговаря за заявленията
за европейска професионална карта и е компетентен за издаването є за професиите „планински водач“ и „агент по недвижими имоти“,
е изпълнителният директор на Националния
център за информация и документация към
министъра на образованието и науката.
Чл. 3. (1) Органите, които отговарят за заявленията за европейска професионална карта,
разглеждат заявления само на притежатели на
професионални квалификации, които са придобили професионалните си квалификации в
Република България и желаят да упражняват
професията си в друга държава членка.
(2) Органите по ал. 1 удостоверяват валидността и автентичността на документите
в Информационната система на вътрешния
пазар и потвърждават пълнотата на заявлението за европейска професионална карта в
случаите, когато заявителят желае установя-
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ване или предоставяне на услуги на временен
и случаен принцип с предварителна проверка
на професионалните квалификации в друга
държава членка.
(3) При пълнота на документите органите по
ал. 1 издават европейска професионална карта в
случаите, когато заявителят желае предоставяне
на услуги на временен или случаен принцип без
предварителна проверка на професионалните
квалификации в друга държава членка.
Чл. 4. (1) Органите, компетентни за издаването на европейска професионална карта,
разглеждат заявления само на притежатели
на професионални квалификации, които са
придобили професионалните си квалификации в друга държава членка или отговарят на
условията на чл. 3, параграф 3 на Директива
2005/36/ЕО и желаят да упражняват професията си на територията на Република България.
(2) Органите по ал. 1 взeмат решение за
издаване на европейска професионална карта,
за отказ от издаване на такава, за прилагане
на компенсационни мерки съгласно чл. 20 или
чл. 29 на Закона за признаване на професионални квалификации или за удължаване на срока
на валидност на европейска професионална
карта за предоставяне на услуги на временен
или случаен принцип с предварителна проверка
на професионалните квалификации в Република
България след разглеждане на постъпилото
заявление от комисиите по чл. 79 от Закона за
признаване на професионални квалификации и
представяне на мотивираното им предложение.
Чл. 5. Заявление за издаване на европейска
професионална карта може да подаде всяко
лице, което желае да упражнява в Република
България или друга държава членка професия
от изброените в приложение І на Регламент
за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията от
24 юни 2015 г.
Г л а в а

в т о р а

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРТА
Раздел І
Заявление за издаване на европейска професионална карта
Чл. 6. (1) Лицата по чл. 5 подават заявление
за издаване на европейска професионална карта
по електронен път чрез създаване на защитен
личен профил в онлайн инструмента на Европейската комисия за автентификационни услуги
(ECAS), който автоматично генерира досие
на заявителя в Информационната система на
вътрешния пазар.
(2) Заявителят попълва цялата информация,
която е необходима във връзка със заявлението
за европейска професионална карта, и прикачва
копия на документите, които се изискват за
издаването є.
(3) Онлайн инструментът по ал. 1 предоставя
информация за целта, обхвата и характера на
обработване на данните, като се изисква изрич-
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ното съгласие на заявителя за обработване на
личните му данни в Информационната система
на вътрешния пазар.
(4) Заявителят може да подава допълнителни
сведения или документи и да иска поправка,
заличаване или блокиране на личните си данни,
които се съдържат в досието му в Информационната система на вътрешния пазар.
Чл. 7. (1) Заявлението по чл. 6, ал. 1 съдържа най-малко:
1. данни, позволяващи еднозначно идентифициране на заявителя;
2. професията, за която се иска издаване на
eвропейска професионална карта;
3. държавата членка, в която заявителят
възнамерява да се установи или в която възнамерява да предоставя услуги на временен
или случаен принцип;
4. държавата членка, в която заявителят е
законно установен с цел упражняване на съответните дейности към момента на подаване
на заявлението;
5. целта на планираната професионална
дейност – установяване или предоставяне на
услуги на временен и случаен принцип;
6. избор на един от следните режими:
а) при установяване:
аа) автоматично признаване съгласно дял ІІІ,
глава ІІІ от Директива 2005/36/ЕО;
бб) обща система за признаване съгласно
дял ІІІ, глава І от Директива 2005/36/ЕО;
б) при предоставяне на услуги на временен
или случаен принцип:
аа) свободно предоставяне на услуги с предварителна проверка на квалификацията съгласно
чл. 7, параграф 4 от Директива 2005/36/ЕО;
бб) свободно предоставяне на услуги без
предварителна проверка на квалификациите съгласно чл. 7, параграф 4 от Директива
2005/36/ЕО.
(2) Когато заявителят не е законно установен към момента на подаване на заявлението,
при подаване на информацията по ал. 1, т. 4 се
посочва държавата членка, в която е придобил
изискваната професионална квалификация.
Когато квалификацията е придобита в повече
от една държава членка, заявителят избира от
държавите членки, които са издали документ
за придобита професионална квалификация,
държавата членка, която да получи заявле
нието му за eвропейска професионална карта.
(3) В случай че заявителят не е посочил
правилния режим по ал. 1, т. 6, в срок 7 дни
от получаването на заявлението по чл. 4 компетентният орган, отговарящ за заявленията за
европейска професионална карта, го уведомява
за необходимостта да подаде отново заявлението
съгласно приложимия режим.
Чл. 8. (1) Органът, отговарящ за заявленията
за европейска професионална карта, проверява
и удостоверява законното установяване на заявителя на територията на Република България
и истинността на предоставените документи,
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които се изискват за издаване на европейска
професионална карта.
(2) При наличие на основателни съмнения
органът по ал. 1 може да извърши проверка
чрез запитване до органа, издал съответния
документ, или да изиска от заявителя копия
на представените документи, заверени по реда
на чл. 77, ал. 4 от Закона за признаване на
професионални квалификации.
(3) Органът по ал. 1 може да поиска заверени
копия на документите, въз основа на които се
иска издаване на европейска професионална
карта в друга държава членка, само ако не
може да провери тяхната автентичност чрез
други средства, вътрешни регистри, публични
регистри или по реда на административното
сътрудничество.
(4) Органът, компетентен за издаване на
европейска професионална карта, не може да
иска заверени копия на документите, чиято автентичност е била удостоверена от компетентен
орган на държавата по произход, освен ако са
налице основателни съмнения по отношение
на такива документи.
(5) При изрично искане от компетентния
орган на приемащата държава членка органът
по ал. 1 има право да изиска обикновен или
заверен превод на:
1. документа, удостоверяващ самоличността
на заявителя;
2. дипломите, които дават на своите притежатели право на автоматично признаване, ако
дипломата е издадена в държавата по произход;
3. следните удостоверителни документи, издадени от органи, компетентни за разглеждане
на заявления за европейска професионална
карта, или от други компетентни национални
органи на държавата членка по заявяване:
а) свидетелства за съответствие;
б) свидетелства за промяна на наименование
на професионална квалификация;
в) свидетелства за придобити права;
г) удостоверения за професионален стаж,
удостоверяващи поне тригодишен професионален стаж – за заявители с квалификация от
държави извън Европейския съюз;
д) удостоверения за законно установяване;
е) удостоверения за почтеност или добра
репутация, както и за това, че лицето не е
обявено в несъстоятелност, не му е наложена
забрана да упражнява своята професия, нито
е временно отстранено от своите функции,
или удостоверения за чисто съдебно минало.
(6) При наличие на основателни съмнения
по отношение на някои от документите по
ал. 5 органът, компетентен за издаване на европейска професионална карта, може да поиска
заверен превод на съответните документи от
компетентния орган на държавата членка по
произход или от заявителя.
(7) Искането по ал. 6 може да бъде извършено само след като органът, компетентен за
издаване на европейска професионална карта,
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изпрати чрез Информационната система на
вътрешния пазар искане за допълнителна информация до компетентния орган на държавата
членка по произход или на другите държави
членки, издали съответния документ.
(8) Органът, компетентен за издаване на
европейска професионална карта, не може да
откаже издаване на европейска професионална
карта единствено на основание непредставяне
на искания превод по ал. 6.
(9) В случай че притежателят на професионалната квалификация подаде повторно заявление за издаване на европейска професионална
карта, органът, компетентен за издаване на
европейска професионална карта, не може да
изисква подаването на документи, които вече
се съдържат в досието на заявителя в Информационната система на вътрешния пазар, в
случай че те все още са валидни.
Чл. 9. (1) В 7-дневен срок от получаването на
заявлението по чл. 6, ал. 1 органът, отговарящ
за заявленията за европейска професионална
карта, потвърждава получаването му.
(2) При необходимост органът, отговарящ
за заявленията за европейска професионална
карта, уведомява заявителя за допълнително
необходими документи.
Чл. 10. (1) В сроковете по тази наредба
органът, компетентен за издаване на европейска професионална карта, взема решение за
издаване на европейска професионална карта,
като уведомява за това компетентните органи
на останалите държави членки чрез Информационната система на вътрешния пазар.
(2) Органът по ал. 1 отказва издаване на
европейска професионална карта, ако притежателят на професионалните квалификации
не отговаря на условията за признаване на
чуждестранните професионални квалификации
съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.
(3) Отказът за издаване на eвропейска
професионална карта или непроизнасянето в
определения срок могат да бъдат обжалвани по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) За разглеждане на заявление за издаване на европейска професионална карта и за
издаване на европейска професионална карта
се събират такси съгласно тарифата по чл. 86,
ал. 1 от Закона за признаване на професионални
квалификации.
Раздел IІ
Издаване на европейска професионална карта
за предоставяне на услуги на временен или
случаен принцип без предварителна проверка
на професионалните квалификации
Чл. 11. (1) Когато притежател на професионална квалификация желае издаването на
европейска професионална карта с цел предоставянето на услуги на временен или случаен
принцип в друга държава членка за професия,
за упражняването на която не се изисква
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проверка на професионалната квалификация
в тази държава членка, органът, отговарящ за
заявленията за европейска професионална карта, издава европейската професионална карта
в срок 21 дни от датата на потвърждението за
получаване на заявление по чл. 9, ал. 1.
(2) В случаите по чл. 9, ал. 2 срокът по ал. 1
започва да тече от момента на предоставяне
на исканите допълнителни документи.
Чл. 12. Органът, отговарящ за заявленията
за европейска професионална карта, изпраща
незабавно издадената по реда на чл. 11, ал. 1
европейска професионална карта до съответния
компетентен орган в другата държава членка
и уведомява за това заявителя.
Чл. 13. (1) В случаите на предоставяне на
услуги на временен или случаен принцип без
предварителна проверка на професионалните
квалификации европейската професионална
карта има срок на валидност 18 месеца считано
от датата на издаване.
(2) Ако притежателят на европейска професионална карта желае да продължи да предоставя
услуги след изтичането на 18-месечния срок,
той информира за това съответния компетентен
орган. Срокът на европейската професионална
карта може да бъде удължаван за следващи
18 месеца.
(3) Ако притежателят на европейска професионална карта желае да предоставя услуги
в други държави членки, различни от първоначално посочените в заявлението по чл. 6,
ал. 1, той може да подаде заявление за такова
допълване.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 заявителят задължително предоставя информация относно
съществени промени в информацията, посочена
в Информационната система на вътрешния
пазар, която може да бъде изискана от органа, отговарящ за заявленията за европейска
професионална карта, в Република България.
(5) Органът, отговарящ за заявленията за
европейска професионална карта, изпраща
актуализираната европейска професионална
карта до съответния компетентен орган в
приемащата държава членка.
Раздел ІІІ
Издаване на европейска професионална карта при установяване или за предоставяне на
услуги на временен или случаен принцип с
предварителна проверка на професионалните
квалификации
Чл. 14. (1) Когато притежател на професионална квалификация по чл. 2, ал. 1 желае
издаването на европейска професионална карта
с цел установяване или предоставяне на услуги
на временен или случаен принцип в друга държава членка за професии, за упражняването на
които се изисква проверка на професионалните
квалификации в тази държава членка, органът,
отговарящ за заявленията за европейска професионална карта, в срок 30 дни от датата на
потвърждаването за получаване на заявление
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по чл. 9, ал. 1 извършва проверката по чл. 8,
ал. 1 на документите в досието на заявителя в
Информационната система на вътрешния пазар.
(2) В случаите по чл. 9, ал. 2 срокът по ал. 1
започва да тече от момента на предоставяне
на исканите допълнителни документи.
(3) След извършване на проверката по чл. 8,
ал. 1 органът, отговарящ за заявленията за
европейска професионална карта, незабавно
препраща на компетентния орган на приемащата държава членка заявлението по чл. 6, ал. 1,
като едновременно с това уведомява заявителя
за статуса на заявлението.
Чл. 15. (1) В случаите на чл. 4, ал. 1 при
признаване въз основа на придобит професио
нален опит по глава втора, на автоматично
признаване на професионални квалификации
по глава трета и на автоматично признаване
на професионални квалификации въз основа на
общи принципи на обучението по глава трета
„а“ от Закона за признаване на професионални
квалификации органът, компетентен за издаването на европейска професионална карта, решава дали да издаде европейска професионална
карта с цел установяване на територията на
Република България по заявление, препратено
от компетентния орган на държавата членка
по произход, в срок 30 дни от получаването на
заявлението от тази държава членка.
(2) При основателно съмнение органът, компетентен за издаването на европейска професионална карта, може да поиска от компетентния
орган на държавата членка, който е препратил
заявлението, допълнителна информация или
предоставяне на заверено копие на документ.
(3) В случаите по ал. 2, когато компетентен орган на държава членка направи такова
искане до орган, отговарящ за заявленията за
европейска професионална карта в Република
България, последният изпраща исканата информация или документ до компетентния орган
на държавата членка, който ги е поискал, в
14-дневен срок.
(4) Срокът по ал. 1 тече независимо от
искането за допълнителна информация или
документ по ал. 2.
Чл. 16. (1) В случаите на признаване с
цел предоставяне на услуги при регулирани
професии, имащи последици за общественото
здраве и безопасност, които не се ползват от
автоматично признаване на професионални
квалификации по глава трета или признаване
след преминаване на стаж за приспособяване
или полагане на изпит по чл. 29, ал. 1 от Закона
за признаване на професионални квалификации,
органът, компетентен за издаването на европейска професионална карта, взема решение
дали да издаде европейска професионална
карта, или да изиска от заявителя да премине
стаж за приспособяване, или да положи изпит
за признаване на правоспособност в двумесечен срок от получаването на заявлението от
препращащия компетентен орган на държавата
членка по произход.
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(2) При основателно съмнение органът, компетентен за издаването на европейска професионална карта, може да поиска от компетентния
орган на държавата членка, който е препратил
заявлението, допълнителна информация или
предоставяне на заверено копие на документ.
(3) В случаите по ал. 2, когато компетентен орган на държава членка направи такова
искане до орган, отговарящ за заявленията за
европейска професионална карта в Република
България, последният изпраща исканата информация или документ до компетентния орган
на държавата членка, който ги е поискал, в
14-дневен срок.
(4) Срокът по ал. 1 тече независимо от
искането за допълнителна информация или
документ по ал. 2.
Чл. 17. Органът, компетентен за издаването
на европейска професионална карта, може да
откаже издаването на европейска професионална карта, ако компетентният орган в другата
държава членка или заявителят не предоставят допълнително исканата информация или
документи.
Чл. 18. (1) Европейската професионална
карта се смята за издадена и се изпраща автоматично на притежателя чрез Информационната система на вътрешния пазар, ако органът,
компетентен за издаването на европейска професионална карта, не се произнесе в сроковете
по тази наредба или не организира изпит за
правоспособност по чл. 83, ал. 3 от Закона за
признаване на професионални квалификации.
(2) В изключителни случаи, по съображения,
свързани с общественото здраве и безопасност
на потребителите на услугите, органът, компетентен за издаването на европейска професионална карта, може еднократно да удължи с 14
дни сроковете по чл. 15, ал. 1 и чл. 16, ал. 1,
като мотивира причината за удължаването и
уведоми заявителя.
Г л а в а

т р е т а

ОБРАБОТКА И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 19. (1) Органът по признаване сво
евременно актуализира съответното досие
в Информационната система на вътрешния
пазар с информация относно наложени дисциплинарни мерки или наказания, свързани
с лишаване от правото или ограничаване на
правото за упражняване на професия по чл. 2,
ал. 1 и пораждащи последствия за притежателя
на европейската професионална карта.
(2) Органът по признаване уведомява притежателя на европейската професионална карта
и компетентния орган на държавата членка,
който има достъп до досието, за всяка актуализация на досието в Информационната система
на вътрешния пазар.
(3) Актуализирането на данните по ал. 1 се
ограничава до информация за самоличността
на притежателя на европейската професионална карта, съответната професия, информация
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за националния орган или за съда, който е
постановил ограничаване или забрана за упражняване на професията или предоставянето
на услугата, и степента и периода на забрана.
(4) Органът по признаване незабавно заличава информацията за всички ограничения или
забрани за упражняване на професията или
предоставянето на услугата след изтичането
на техния срок.
Чл. 20. (1) Достъп до данните в досието на
притежателя на европейска професионална карта в Информационната система на вътрешния
пазар имат само органът по признаване и компетентният орган на другата държава членка.
(2) По искане на притежателя на европейска
професионална карта органът по признаване
му предоставя информация за съдържанието
на неговото досие в Информационната система
на вътрешния пазар.
(3) Притежателят на европейска професионална карта има право по всяко време и
без заплащане на такси да иска поправка на
неточни или непълни данни в неговото досие в
Информационната система на вътрешния пазар
или заличаване или блокиране на досието.
(4) Органът по признаване уведомява притежателя на европейска професионална карта за
правата му по ал. 3 при издаването на картата
и на всеки две години след това автоматично
чрез Информационната система на вътрешния
пазар.
Чл. 21. При искане за заличаване на досие в
Информационната система на вътрешния пазар,
свързано с европейска професионална карта,
издадена с цел установяване или предоставяне
на услуги на временен или на случаен принцип
с предварителна проверка на професионалните
квалификации, органът, компетентен за издаването на европейска професионална карта,
издава на притежателя на професионалната
квалификация удостоверение за признаване
на професионална квалификация.
Чл. 22. (1) За нуждите на издаване на европейска професионална карта органите по
признаване са администратори на лични данни
по смисъла на Закона за защита на личните
данни.
(2) Личните данни, съдържащи се в досието
на заявителя или притежателя на европейска
професионална карта в Информационната
система на вътрешния пазар, могат да бъдат
обработвани, доколкото това е необходимо за
целите на процедурата по издаване на европейска професионална карта.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Наредбата въвежда разпоредбите на
Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на
професионалните квалификации (ОВ, L 255/22
от 30 септември 2005 г.) и на Директива 2013/55/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
20 ноември 2013 г. за изменение на Директива
2005/36/ЕО относно признаването на профе-
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сионалните квалификации и на Регламент
(ЕС) № 1024/2012 относно административно
сътрудничество посредством Информационната система на вътрешния пазар (Регламент за
ИСВП) (ОВ, L 354/132 от 28 декември 2013 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. За неуредените в настоящата наредба
въпроси се прилага Регламент за изпълнение
(ЕС) 2015/983 на Комисията от 24 юни 2015 г.
относно процедурата за издаване на европейска
професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива
2005/36/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета.
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 8а
от Закона за признаване на професионални
квалификации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37
ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2017 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Министерството на финансите, приет с
Постановление № 353 на Министерския съвет
от 2016 г. (ДВ, бр. 100 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 25 т. 16 се изменя така:
„16. подпомага министъра на финансите
при осъществяване на правомощията му по
прилагането на глава осма „а“ от Закона за
публичните финанси.“
§ 2. В приложението към чл. 9, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. На ред „Инспекторат“ числото „10“ се
заменя с „9“.
2. На ред „Обща администрация“ числото
„122“ се заменя със „121“.
3. На ред „дирекция „Финанси и управление
на собствеността“ числото „68“ се заменя с „67“.
4. На ред „дирекция „Човешки ресурси и
административно обслужване“ числото „24“
се заменя с „23“.
5. На ред „дирекция „Информационни системи“ числото „17“ се заменя с „18“.
6. На ред „Специализирана администрация“
числото „418“ се заменя с „420“.
7. На ред „дирекция „Финанси на общините“
числото „20“ се заменя с „22“.
8. На ред „дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“ числото „24“ се
заменя с „23“.
9. На ред „дирекция „Централизиранo възлагане и обществени поръчки“ числото „23“
се заменя с „24“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Националния
дворец на децата
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се определят структурата, функциите, дейностите и финансирането
на Националния дворец на децата (НДД).
Чл. 2. (1) Националният дворец на децата е специализирано обслужващо звено за
организационно и методическо подпомагане
по смисъла на чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование
(ЗПУО) и изпълнява дейности по чл. 49, ал. 1,
т. 1 от закона.
(2) Националният дворец на децата:
1. изгражда култура в организацията и
самоорганизацията на децата и учениците;
2. организационно-методически подпомага дейностите по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПУО на
центровете за подкрепа за личностно развитие
(ЦПЛР);
3. осигурява организационно и координира
дейностите, включени в Националния календар
за изяви по интереси на децата и учениците;
4. разработва и участва в програми и проекти
за активизиране на взаимодействието между
детската градина/училището, семейството и
социалната среда.
(3) Дейността на НДД се основава на
принципите на свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без
разлика на пол, вероизповедание, етническа
принадлежност, социално състояние и други
признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България
е страна.
Чл. 3. Националният дворец на децата е
юридическо лице със седалище и адрес на
управление: София, бул. Александър Стамболийски 191.
Раздел II
Функции и дейности на Националния дворец
на децата
Чл. 4. (1) Националният дворец на децата
организира и провежда дейности за развитие на
интересите, способностите, компетентностите
и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и осигурява обща и
допълнителна подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците.
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(2) Общата подкрепа за личностно развитие
се предоставя чрез:
1. включване на децата и учениците в
организирани обучителни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически
дейности на общинско, областно, национално
и международно равнище, включително през
ваканциите;
2. участие на децата и учениците в организирани групи за занимания по интереси в
областта на науките, технологиите, изкуствата,
спорта, глобалното, гражданското и здравното
образование, както и за придобиване на умения
за лидерство;
3. участие на децата и учениците в общински, областни, национални и международни
проекти, програми и форуми в областта на
науките, технологиите, изкуствата и спорта;
4. поощряване на децата и учениците с
морални и материални награди за високи постижения в областта на науките, технологиите,
изкуствата и спорта, както и за особен принос
към развитието на Националния дворец на
децата.
(3) Допълнителна подкрепа за личностно
развитие се предоставя на деца и ученици с
изявени дарби при условията и по реда на Наредбата за приобщаващото образование, приета
с ПМС № 286 от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.).
Чл. 5. Националният дворец на децата работи като мултифункционален модел за:
1. подготовка на децата и учениците за изява
и пълноценна реализация чрез организирани
занимания по интереси;
2. съхраняване на българската национална
култура и традиции;
3. осигуряване на условия за утвърждаването на децата като активни субекти на своето
развитие.
Чл. 6. (1) Националният дворец на децата
осъществява следните дейности:
1. информира и консултира ученици, учители
и родители за видовете занимания по интереси
и дейности за подкрепа за личностно развитие,
за съдържанието и условията на работа в тях;
2. организира колективни и индивидуални, постоянни и временни организационни
педагогически форми и изяви на ученици на
общинско, регионално и национално равнище;
3. стимулира ученици и учители за постигнати високи резултати в провежданите
обучителни и творчески дейности;
4. организира и координира национални и
международни изяви на деца и ученици;
5. разработва и участва в национални и
международни проекти;
6. участва със свои представители в национални и международни инициативи;
7. организира и провежда прояви, които не
са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79,
ал. 5 от Закона за туризма.
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(2) Националният дворец на децата осъществява организационно-методическа координация на ЦПЛР по отношение на дейностите по
чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПУО, като:
1. организира национални съвещания с
директорите на ЦПЛР за координация на
дейностите за предоставяне на подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците;
2. предоставя и популяризира информация
за:
а) дейностите, свързани със заниманията
по интереси за деца и ученици;
б) иновационни методи, технологии и форми
на дейности по интереси;
в) международни проекти, програми и изяви;
3. участва в разработването на проекти и
програми за творческа реализация на децата
и учениците;
4. консултира, оказва помощ, предоставя
информация и съдейства за квалификацията
на учителите;
5. издава брошури, диплянки, методически
помагала, материали и др.
Раздел III
Организация на обучителния процес в Националния дворец на децата
Чл. 7. Пропускателният режим в НДД се
определя със заповед на директора.
Чл. 8. (1) Дейността на НДД се осъществява
в съответствие с плана за обучение и с плана
за дейността на институцията, приети от педагогическия съвет и утвърдени от директора.
(2) Планът за обучение разпределя учебното
време по области и съдържа:
1. брой седмици за обучение – за постоянните групи;
2. наименование на областите и на профилите, по които се формират организационните
педагогически форми;
3. годишен брой часове за обучение.
(3) В плана за дейността на институцията
се включват:
1. темите и графикът за заседанията на
педагогическия съвет;
2. дейностите за постигане на резултатите
от обучителния и творческия процес;
3. дейностите, свързани с обучителните
програми за учителите;
4. дейностите по осъществяване на вътрешен контрол;
5. основни дейности при взаимодействието
с родители, партньори и институции;
6. публичните изяви и дейности, които се
организират на общинско, регионално, национално и международно равнище.
Чл. 9. (1) Дейностите в НДД се провеждат
в съответствие с графика за учебното време
и ваканциите за съответната учебна година,
утвърден от министъра на образованието и
науката.
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(2) Ваканциите може да се използват за
занимания в постоянните групи по чл. 12,
ал. 4, т. 1 при желание на децата и учениците.
(3) Учебната година в Националния дворец
на децата започва на 1 октомври и е с продължителност 12 месеца.
Чл. 10. (1) Дейности за обучение в НДД се
осъществяват в следните области:
1. науки и технологии;
2. изкуства;
3. спорт.
(2) Дейностите за обучение в НДД може
да се провеждат като свободни занимания,
почасови занимания и др.
Чл. 11. (1) Обучителният процес в съответните области по чл. 10 се организира и провежда
в организационни педагогически форми – клуб,
ансамбъл, състав, секция, отбор и др.
(2) Дейностите за обучение се провеждат
като:
1. индивидуална работа – работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните
групи за обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности; с деца и
ученици в школи по индивидуални музикални
инструменти и др.;
2. работа по групи в различни организационни педагогически форми – школи, клубове,
състави, ансамбли, хорове, филхармонии,
секции, отбори, кръжоци, експедиции с обучителна цел и др.;
3. масови прояви и публични изяви – конкурси, състезания, фестивали, изложения,
прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници,
образователни, концертни и развлекателни
програми и др.
Чл. 12. (1) Обучението в организационните
педагогически форми се осъществява в група
или в групи.
(2) Продължителността на работата (седмиците за обучение) в групата и седмичната
заетост (часове за обучение) се определят в
плана за обучение по чл. 30, ал. 1 от Наредбата
за приобщаващото образование в зависимост
от възрастта и равнището на подготовка на
децата и учениците.
(3) Продължителността на дейностите в
различните организационни педагогически
форми се определя в учебни часове.
(4) Групите за обучение може да бъдат по
чл. 32 от Наредбата за приобщаващото образование.
(5) Групите по ал. 4 се вписват в Списъкобразец № 3 и определените за тях часове за
норматива на учителя включват занимания
в групите и работа за подготовката на изяви.
Чл. 13. (1) Седмичното разписание на
заниманията включва до 5 учебни часа за
една група в един ден в зависимост от вида
на организационната педагогическа форма и
спецификата на дейността при спазване на
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здравословните и безопасни условия на обучение и труд.
(2) Заниманията в НДД са целодневни, полудневни, почасови и на смени, както следва:
1. на три смени – за постоянни групи за
обучение, индивидуална работа и временни
групи за обучение в учебно време;
2. на две смени – за временни групи за
обучение през ваканциите;
3. в празнични дни и в свободно време – за
развлекателни програми.
(3) Продължителността на дейностите се
определя съгласно чл. 34 от Наредбата за
приобщаващото образование.
Чл. 14. Организацията на обу чителния
процес и видът на формите по чл. 11 се определят с плана за обучение по чл. 30, ал. 1
от Наредбата за приобщаващото образование.
Чл. 15. Целите и задачите на обучението,
структурата и обемът на съдържанието на
дейностите, както и очакваните резултати се
определят с програма за обучение в съответствие с чл. 33 от Наредбата за приобщаващото
образование.
Чл. 16. Децата и учениците, участници в
организационните педагогически форми, в
процеса на обучителните дейности имат правата и задълженията по глава девета, раздел I
от ЗПУО в съответствие с дейността на НДД.
Чл. 17. (1) Резултатите от дейностите на
организационните педагогически форми се
представят пред родителите и обществеността
на публични изяви с регионален, национален
или международен характер.
(2) Националните и международните изяви,
включени в Националния календар за изяви
по интереси, се вписват в плана за дейностите
на НДД.
Чл. 18. (1) Желанието за участие в педагогическите форми се декларира чрез заявление
за записване в организационна педагогическа
форма:
1. подписано от родител, настойник или
попечител, или друго лице, което полага грижи
за дете, ако ученикът е малолетен;
2. подписано от ученика със съгласието
на родител, настойник или попечител, или
друго лице, което полага грижи за дете, ако
е непълнолетен.
(2) С подписването на заявление за участие в организационни педагогически форми
участниците изразяват съгласие с вътрешните
правила за организацията на дейностите в
НДД. Заявленията се съхраняват до края на
учебната година.
Чл. 19. На децата и учениците, успешно
завършили пълното обучение в дадена организационно-педагогическа форма, при поискване
се издава служебна бележка.
Чл. 20. (1) Учителите, участници в обучителния процес в НДД, имат правата и задъл-
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женията съгласно глава единадесета, раздел II
от ЗПУО в съответствие с дейността на НДД.
(2) Учителите в НДД могат да предлагат и
прилагат специфични методи на педагогическа
работа и иновационни програми.
(3) Учителите получават грамоти и успехите им за постигнати високи резултати се
популяризират.
Чл. 21. (1) Контролната дейност в НДД се
осъществява от директора и заместник-директора по учебно-творческата дейност.
(2) Контролната дейност на директора и
заместник-директора се организира в съответствие с плана за контролната дейност на НДД.
(3) Констатациите от проверките се вписват
в книгата за контролната дейност на директора/
заместник-директора.
Раздел IV
Управление и структура на Националния
дворец на децата
Чл. 22. (1) Националният дворец на децата
се ръководи и представлява от директор, който
се назначава от министъра на образованието
и науката въз основа на конкурс, проведен по
реда на Кодекса на труда.
(2) Директорът:
1. организира, контролира и отговаря за
цялостната дейност;
2. представлява институцията пред органи,
организации и лица и сключва договори с
юридически и физически лица по предмета
на дейност в съответствие с предоставените
му правомощия;
3. подписва и подпечатва документите и
съхранява печата на институцията;
4. контролира и отговаря за правилното
водене и съхраняване на задължителните
документи и съхранява документацията от
обучението;
5. осигурява спазването и прилагането на
държавните образователни стандарти съобразно дейностите на НДД;
6. анализира и отчита цялостната дейност
на НДД и предоставя информация на МОН;
7. председател е на педагогическия съвет
и осигурява изпълнението на взетите от него
решения;
8. организира приемането на деца и ученици и участието им в дейности, организирани
от НДД;
9. утвърждава плановете за работа на направленията в НДД и програмите за обучение
съобразно специфичния план за обучение за
центровете за подкрепа за личностно развитие
по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПУО; разпределя преподавателската работа между учителите съгласно
утвърдените норми за преподавателска заетост;
10. изготвя Списък-образец № 3, който се
съгласува и утвърждава съгласно държавния
образователен стандарт за информацията и
документите;
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11. извършва преподавателска работа в
съответствие с нормите за преподавателска
заетост;
12. създава организация за осигуряване
на необходимите материални, финансови и
човешки ресурси за занимания и творчески
изяви на децата и учениците;
13. създава условия за повишаване на квалификацията на служителите;
14. награждава ученици и награждава и
наказва учители и служители в съответствие
с Кодекса на труда, ЗПУО и този правилник;
15. награждава външни лица, общественици
и граждани, подпомогнали дейността на НДД;
16. прилага разпоредбите на трудовото законодателство по отношение на служителите
на НДД;
17. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на
длъжностите и работните заплати;
18. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, ефикасното, ефективното и икономичното разходване на бюджетните средства;
19. разпорежда се с финансовите средства при
спазване на действащата нормативна уредба;
20. осигурява безопасни условия за обучение и труд;
21. съдейства на компетентните органи при
извършване на проверки в НДД;
22. осъществява взаимодействие с дирекциите в МОН и с регионалните управления
на образованието;
23. осъществява международни контакти
и изяви;
24. участва при разработване и обсъждане
на нормативни актове и документи по компетентност;
25. изпълнява и други функции, възложени
му с нормативни, общи или индивидуални
административни актове.
(3) Директорът се подпомага от заместникдиректор по учебно-творческата дейност и от
заместник-директор по административно-стопанската дейност.
(4) При отсъствие на директора за срок, помалък от 60 календарни дни, той се замества
от определен със заповед за всеки конкретен
случай заместник-директор, а при невъзможност – от определен със заповед педагогически
специалист от НДД.
Чл. 23. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.
(2) Административните актове на директора могат да се оспорват пред министъра на
образованието и науката.
(3) Административните актове на директора
могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 24. Педагогическият съвет на НДД
като специализиран орган за разглеждане и
решаване на основни педагогически въпроси:
1. приема:
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а) стратегия за развитие на НДД за следващите четири години, която при необходимост
се актуализира;
б) план за обучение и програмите за обучение;
в) план за дейностите (календарния план);
г) планове на методическите обединения;
д) правила за организиране и провеждане
на прояви, които не са предмет на уреждане от
наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма;
2. разглежда и приема организационните
педагогически форми;
3. взема решения по резултатите от обучителния процес и работата на организационните
звена в направление „Организационно-методическа дейност“;
4. определя начина за приемане на деца и
ученици в НДД при спазване на нормативните
актове;
5. прави предложения на директора за награждаване на деца и ученици;
6. прави предложения за награждаване на
учители и за избор на „Учител на годината“;
7. утвърждава символите и ритуалите в НДД;
8. запознава се с бюджета на НДД.
Чл. 25. (1) Педагогическият съвет на НДД
включва в състава си заместник-директорите,
учителите и другите педагогически специалисти
на трудов договор към НДД.
(2) В състава на педагогическия съвет с
право на съвещателен глас може да участват
и други лица.
Чл. 26. Националният дворец на децата
осъществява дейността си в три направления:
обучение и обучително-методическа дейност;
организационно-методическа дейност; административно-стопанска дейност.
Чл. 27. (1) В направление „Обучение и
обучително-методическа дейност“ се осъществява обучително-възпитателна и обучителнометодическа дейност в четири методически
обединения:
1. „Наука и технологии“;
2. „Изкуства“;
3. „Спорт“;
4. Школа „Любознайко“ – за деца от предучилищна възраст, за ранно стимулиране на
умения в областта на науките, технологиите,
изкуствата и спорта.
(2) В направлението работят учители.
(3) Методическите обединения се ръководят
от учител в съответното обединение.
(4) Дейността в направлението се координира и контролира от заместник-директора по
учебно-творческата дейност.
Чл. 28. (1) В направление „Организационно-методическа дейност“ се осъществява
организационно-методическа дейност в три
организационни звена:
1. „Национална мрежа на ЦПЛР“ – за координация на центровете за подкрепа за личностно развитие по отношение на дейностите
по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПУО;
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2. „Детски информационен център, библиотека, иновационни обучителни програми“ – за
информационно-консултативната работа с деца
и ученици, родители и учители; иновационни
и обучителни програми;
3. „Развлекателна, издателска и публична
дейност“ – за развлекателни програми със и
за деца, издаване на печатни информационни,
методически и рекламни материали.
(2) Дейността в направлението се координира и контролира от заместник-директора по
учебно-творческата дейност.
Чл. 29. (1) В направление „Административно-стопанска дейност“ се осъществяват
следните дейности в три административни
обединения:
1. „Счетоводни дейности“;
2. „Стопанисване на имуществото на НДД“;
3. „Помощно-обслужващи дейности и дейности по поддръжката“.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 1 се координират
и контролират от директора, а по ал. 1, т. 2
и 3 – от заместник-директора по административно-стопанската дейност.
Чл. 30. Задължителните документи се водят и съхраняват в съответствие с държавния
образователен стандарт за информацията и
документите за системата на предучилищното
и училищното образование.
Раздел V
Имущество и източници за финансиране на
Националния дворец на децата
Чл. 31. (1) Имотите, предоставени за управление и ползване от НДД, са публична
държавна собственост.
(2) Имотите и вещите – държавна собственост, се управляват в съответствие с
предназначението им за нуждите, за които са
предоставени, с грижата на добър стопанин.
(3) Имотите по ал. 1, както и части от такива
имоти могат да се отдават под наем или да се
ползват съвместно по договор с външни лица
при условия и по ред, определени в Закона за
държавната собственост и в Правилника за
прилагане на Закона за държавната собственост.
Чл. 32. (1) Директорът на Националния
дворец на децата е второстепенен разпоредител
с бюджет към министъра на образованието и
науката.
(2) Финансирането на Националния дворец
на децата се извършва със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството
на образованието и науката, собствени приходи
и други източници.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на този правилник „методически обединения“ са творчески обединения
на учителите от областите за обучение по
чл. 30, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото
образование.
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Заключителна разпоредба
§ 2. Този правилник се издава на основание
чл. 50, ал. 5 от Закона за предучилищното и
училищното образование и отменя Правилника
за устройството и дейността на Националния
дворец на децата (обн., ДВ, бр. 77 от 2004 г.;
изм., бр. 29 от 2010 г.; доп., бр. 29 от 2011 г.).
Министър:
Николай Денков
1194

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността, функциите и структурата на астрономическите обсерватории и планетариуми
(АОП) в Република България.
Чл. 2. Астрономически обсерватории и планетариуми са общински центрове за подкрепа
за личностно развитие съгласно чл. 49, ал. 1,
т. 1 и ал. 4 от Закона за предучилищното и
училищното образование (ЗПУО).
Чл. 3. АОП осигуряват обща подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците чрез:
1. занимания по интереси;
2. кариерно ориентиране на учениците.
Чл. 4. (1) Общата подкрепа за личностно
развитие в АОП включва:
1. обучителни дейности;
2. дейности, свързани с научноизследователски проекти;
3. дейности за популяризиране на астрономията и природните науки;
4. масови прояви и публични изяви.
(2) Общата подкрепа за личностно развитие
по ал. 1, която се предоставя в АОП, се основава
на проучване на интересите, способностите и
компетентностите на децата и учениците и цели
тяхното пълноценно развитие и изява чрез:
1. организиране на обучителни, творчески
и възпитателни дейности за деца и ученици
на общинско, областно, национално и международно равнище, вк лючително и през
ваканциите;
2. подпомагане на кариерното ориентиране
на децата и учениците чрез стимулиране развитието на личностни качества, социални и
творчески умения в областта на астрономията,
природните науки и технологиите;
3. организиране и провеждане на занимания
в групи по интереси в областта на астрономията, природните науки и технологиите, както
и за придобиване на умения за лидерство;
4. участие в общински, областни, национални и международни проекти, програми и
форуми в областта на астрономията, природните науки и технологиите.
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Раздел II
Функции и дейности
Чл. 5. Астрономическите обсерватории и
планетариуми осъществяват своите обучителни и изследователски функции, като:
1. разпространяват знания по астрономия,
природни науки и екология и опазване на
околната среда и работят за популяризиране
постиженията на науката в тези области;
2. провеждат, подпомагат и надграждат обучителния процес в областта на астрономията,
физиката, природните науки и екологията и
опазването на околната среда;
3. развиват интереси и създават условия за
откриване на деца и ученици с изявени дарби
в областта на астрономията, космическите
изследвания и природните науки;
4. организират и участват в провеждането
на общински, областни, национални, международни олимпиади, конкурси, конференции,
семинари и съвещания, проекти и други в
страната и в чужбина в областта на астрономията, физиката, космическите изследвания
и други сродни области;
5. съдействат за повишаване на квалификацията на учителите и на ръководителите
на различни организационни педагогически
форми за занимания по астрономия, космически и природни науки и екология;
6. организират и провеждат астрономически
наблюдения;
7. организират и провеждат школи и наблюдателни експедиции;
8. подготвят ученици за участие в български
и международни астрономически олимпиади,
конкурси, състезания, конференции, образователни проекти и др.;
9. организират и провеждат прояви, които
не са предмет на уреждане от наредбата по
чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма.
Чл. 6. (1) За реализиране на дейността в
АОП се създават специализирани кабинети,
лаборатории, клубове и др.
(2) АОП организират работата си в различни
форми, като лектории, лекции, наблюдения,
които се реализират чрез курсове, кръжоци,
учебни наблюдения, школи, експедиции и
други организационни педагогически форми.
Чл. 7. Учебната година в АОП започва на
1 октомври и е с продължителност 12 месеца.
Чл. 8. Целогодишната обучителна дейност в
АОП е насочена към развитие на интересите,
способностите, компетентностите и изявата
в областта на науките и технологиите и се
осъществява съгласно план за обучение.
Чл. 9. Дейностите в АОП се провеждат при
условията и по реда на Наредбата за приобщаващото образование, приета с ПМС № 286
от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.).
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Раздел III
Организация на обучителния процес
Чл. 10. (1) Обучението в АОП се осъществява в организационни педагогически форми, формирани с деца и ученици от една и
съща или от различна възраст, разпределени
в група/групи в зависимост от степента на
подготовка на децата и учениците и работещи
по утвърден от директора план за обучение.
(2) Продължителността на дейностите в
различните организационни педагогически
форми се определя в учебни часове.
(3) Групите за обучение по ал. 1 може да
бъдат:
1. постоянно действащи, в които се обучават
деца и ученици през цялата учебна година;
2. временно действащи групи през учебната година, в които се обучават деца и ученици за участие в научни изяви на общинско,
областно, национално и международно равнище; заниманията може да се провеждат до
4 седмици със седмична заетост до 8 учебни
часа за всяка група, като учителите ръководят
до 3 временни групи през учебната година;
3. временно действащи групи през ваканциите, в които се обучават деца и ученици
за участие в научни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище;
продължителността на заниманията за всяка
група е до 2 седмици със седмична заетост
до 20 учебни часа, като учителите ръководят
до 2 временни групи през ваканциите.
(4) Освен групите по ал. 3 в АОП може да
действат и групи за:
1. наблюдения с образователна цел, в които
децата и учениците от постоянните групи от
4 до 12 клас се обучават, съобразно учебните
програми по учебните предмети Човекът и
природата и Физика и астрономия; наблюденията са със седмична заетост до 3 учебни
часа дневно или до 15 учебни часа седмично
за всяка група; учителите ръководят до 10
групи за наблюдение;
2. наблюдателни експедиции, в които децата
и учениците от постоянните групи на АОП
се обучават през цялата година да правят
астрономически изследвания, наблюдения и
анализи; наблюдателните експедиции са зимни, пролетни и летни; продължителността на
пролетната и зимната експедиция са до 3 дни
по 8 часа всяка, а на лятната експедиция – до
10 дни по 8 часа;
3. обучение в планетариум и/или лекционна зала, в които участват деца и ученици,
съобразно учебните програми по учебните
предмети Околен свят, Човекът и природата,
География и икономика, Химия и опазване
на околната среда и Физика и астрономия;
заниманията се провеждат през учебната година със заетост до 72 часа за всяка група,
като учителите ръководят до пет групи.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

(5) През ваканциите заниманията в групи
с деца и ученици се провеждат в съответствие
с възможностите на АОП.
(6) Нормите за задължителна преподавателска работа се определят с държавния
образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда и се изпълняват съгласно
плана за обучение.
Чл. 11. (1) Целите и задачите на обучението, структурата и обемът на съдържанието
на дейностите и очакваните резултати се
определят с програма за обучение.
(2) Програмата за обучение се изготвя от
учителя – ръководител на групата, в съответната организационна педагогическа форма и
се утвърждава от директора на АОП.
Чл. 12. Организационните педагогически
форми се вписват в Списък-образец № 3.
Чл. 13. (1) Правата и задълженията на
учениците, участници в организационните
педагогически форми и обучителни дейности в
АОП, се регламентират съгласно глава девета
„Деца и ученици“ на ЗПУО в съответствие с
предмета на дейност на АОП.
(2) Деца и ученици, постигнали високи
резултати в обучението, се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се
популяризира.
Чл. 14. (1) Правата и задълженията на
учителите, участници в обучителния процес
в АОП, се регламентират съгласно глава
единадесета „Учители, директори и други
педагогически специалисти“ от ЗПУО.
(2) Учители, постигнали високи резултати
при възпитанието и обучението на децата и
учениците, се поощряват с грамоти и с други
награди, а дейността им се популяризира.
Раздел IV
Управление и организация на работата
Чл. 15. АОП се подпомагат организационно
и методически от регионалните управления
на образованието със седалище в съответните
областни административни центрове.
Чл. 16. АОП се ръководят и представляват
от директор.
Чл. 17. Ди рек торът заема дл ъж ност та
въз основа на конкурс, проведен по реда на
Кодекса на труда и чл. 217, ал. 5 ЗПУО, и
се назначава от началника на регионалното
управление на образованието.
Чл. 18. (1) Директорът на АОП:
1. организира и контролира цялостната
дейност на институцията;
2. разработва плановете и отчетите за дейността и определя организацията за осъществяването є по направления и организационни
педагогически форми;
3. п р едс т а в л я ва АОП п р ед д ърж а вн и
и местни органи, организации и лица и
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сключва договори с физически и юридически
лица, свързани с предмета на дейност на
институцията;
4. извършва контролна дейност в АОП;
5. изготвя Списък-образец № 3 в АОП за
учебната година, който се съгласува и утвърждава съгласно държавния образователен
стандарт за информацията и документите;
6. прилага разпоредбите на трудовото законодателство по отношение на служителите
на АОП;
7. утвърждава длъжностните характеристики на работниците и служителите;
8. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на
длъжностите и работните заплати;
9. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, ефикасното, ефективното и икономичното разходване на бюджетните средства;
10. отговаря за правилното водене и съхранение на задължителната документация;
11. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;
12. награждава и поощрява ученици, учители и служители в съответствие със Закона за
предучилищното и училищното образование,
Наредбата за приобщаващото образование и
с Кодекса на труда;
13. председател е на педагогическия съвет
и осигурява изпълнението на решенията му.
(2) В изпълнение на своите правомощия
директорът издава заповеди.
Чл. 19. (1) АОП осъществяват дейността
си в съответствие с приети годишни планове.
(2) Годишният план за дейността се приема
от педагогическия съвет на АОП.
Чл. 20. (1) Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на
основни педагогически въпроси в АОП, който:
1. приема стратегия за развитие на АОП
за следващите 4 години с приложени към нея
план за действие и финансиране;
2. приема вътрешен правилник за дейността
на съответната АОП;
3. приема годишния план за дейността
на АОП;
4. приема план за обучение в АОП;
5. прави предложения на директора за
награждаване на ученици;
6. приема прави ла за организи ране и
провеждане на прояви, които не са предмет
на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от
Закона за туризма;
7. запознава се с бюджета на АОП, както
и с отчетите за неговото изпълнение;
8. взема решения за предложения пред
държавни органи и институции;
9. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти.
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(3) В заседанията на педагогическия съвет
с право на съвещателен глас може да участват
специалисти, работещи в АОП и подпомагащи обучителната и наблюдателната дейност,
представители на настоятелството, ученици,
както и други лица.
(4) Заседанията на педагогическия съвет
се свикват от председателя на педагогическия
съвет.
Чл. 21. Документите в АОП се създават,
обработват и съхраняват при спазване на
държавния образователен стандарт за информацията и документите.
Раздел V
Координация на дейността на АОП
Чл. 22. (1) АОП координират своята дейност
чрез съвет на директорите. Съветът се състои
от директорите на всички АОП.
(2) Дейността на съвета на директорите на
АОП се организира и ръководи от председателя. Председателят на съвета на директорите
на АОП се избира от членовете на съвета с
мандат две години.
(3) Съветът на директорите на АОП координира дейността им и прави предложения
за подобряване на обучителния процес в тях
пред съответния компетентен и финансиращ
орган и други институции.
(4) Съветът на директорите на АОП се
свиква чрез официално писмо, изпратено
по електронен път от председателя или от
половината от членовете.
(5) Съветът на директорите на АОП приема
правила за своята работа.
Раздел VI
Финансиране и имущество
Ч л. 23. Дейност и те в АОП се финансират със средства от държавния бюджет
чрез бюджетите на общините, допълнително
финансиране, осигурено за сметка на други
средства по бюджета на финансиращия орган,
европейски фондове и програми и собствени
приходи, свързани с предмета на дейност на
институцията.
Чл. 24. АОП ползват предоставената им
публична общинска собственост за осъществяване на дейността си и могат да притежават
движимо и недвижимо имущество, в случай
че то е придобито безвъзмездно.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 49, ал. 5 ЗПУО и отменя Правилника за дейността на народните
астрономически обсерватории и планетариуми
в Република България (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).
Министър:
Николай Денков
1195
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания,
условията и реда за постъпване на държавна
служба в Държавна агенция „Национална
сигурност“ (ДВ, бр. 90 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Със заповедта за обявяване на конкурса
по ал. 1 от вакантните длъжности могат да
бъдат определяни длъжности за провеждане
на конкурс за служители на ДАНС по чл. 43,
ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ЗДАНС).“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 думите „от Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“
(ЗДАНС)“ се заменят със „ЗДАНС“.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „анкетна
карта“ се поставя тире и се добавя „част І“;
б) в т. 8 думите „документ, удостоверяващ
разрешения достъп до класифицирана информация до изискващото се ниво на сигурност
или“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Образците на заявление, на анкетна
карта – част І, и на документи по ал. 1, т. 4,
7 и 8 се публикуват на интернет страницата
на ДАНС.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „за която кандидатства“ се добавя „и номера на заповедта, с която е обявен
конкурсът“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В един конкурс се допуска участие
само за една длъжност.“
§ 5. В чл. 13 т. 1 се отменя.
§ 6. В чл. 14, ал. 1 след думите „по чл. 53,
ал. 1 ЗДАНС“ се поставя запетая, а думите „и
на специфичните изисквания за постъпване
на държавна служба в ДАНС по чл. 5, ал. 1,
т. 1, 2, 6 и 7“ се заменят със „специфичните изисквания за постъпване на държавна
служба в ДАНС по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 и на
допълнителните изисквания по чл. 5, ал. 2“.
§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Преди провеж дането на етапа по
ал. 1, т. 3 кандидатите попълват анкетна
карта – част ІІ, по образец, предоставен от
САДЧР.“
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2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думите „т. 1 – 3“ се добавя „и 6 и ал. 2“.
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „ал. 1, т. 3 и 5“ се
заменят с „ал. 1, т. 3 и 5 – 7“.
2. В ал. 3 думите „със заключението по
чл. 7, ал. 1, резултата по чл. 8 и констативния
протокол по ал. 2“ се заменят със „с документите, установяващи обстоятелствата по ал. 1“.
§ 9. В чл. 28, ал. 1 думите „ал. 1, т. 3 и 5“
се заменят с „ал. 1, т. 3 и 5 – 7“.
§ 10. В чл. 34 се създава ал. 3:
„(3) Комисията обявява резултатите от етапа „Заключително интервю“ и кандидатите,
преминали елиминаторния праг.“
§ 11. В чл. 35, ал. 1 думите „т. 4 – 6“ и
запетаята пред тях се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател:
Димитър Георгиев
1275

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 8453
от 7 юли 2016 г.

по административно дело № 14490 от 2015 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – второ отделение, в съдебн о
заседание на осми юни две хиляди и шестнадесета година в състав: председател: Галя
Костова, членове: Галина Солакова, Емилия
Кабурова, при секретар Илиана Венелинова
Иванова и с участието на прокурора Искренна Величкова изслуша док ладваното
от председателя Галя Костова по адм. дело
№ 14490/2015 г.
Производството е по чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
образувано по жалба на Центъра за защита
правата в здравеопазването със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Нишава 121, представляван от Стойчо Кацаров, председател на управителния
съвет, срещу Наредба № 10 от 2.12.2015 г. за
проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани
от Националната здравноосигурителна каса
(Наредба № 10 от 2015 г.).
В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на подзаконовия нормативен
акт като издаден в нарушение на материалния
закон (чл. 27 и 28 от Закона за здравето (ЗЗ),

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

чл. 2 и 5 от Закона за защита на личните
данни (ЗЗЛД), чл. 59, ал. 11, т. 4 от Закона за
здравното осигуряване (ЗЗО) и на разпоредбата
на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните
актове (ЗНА) с молба за отмяната му изцяло.
Към оспорването са се присъединили Националното сдружение на общопрактикуващите
лекари и Националното сдружение на частните болници, които поддържат становища за
незаконосъобразност на обжалваната Наредба
№ 10 от 2015 г.
Министърът на здравеопазването, ответник
по оспорването, представляван от юрк. Бранковска, поддържа становище за неоснователност на жалбата, представя писмени бележки.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за основателност на жалбата.
Върховният административен съд по допустимостта на жалбата констатира:
Съгласно чл. 185, ал. 2, чл. 186, ал. 1 и
чл. 187, ал. 2 АПК подзаконовият нормативен
акт може да бъде оспорен изцяло или в отделни разпоредби, право да го оспорят имат
гражданите, организациите и органите, чиито
права и законни интереси са засегнати или
могат да бъдат засегнати от него или за които
той поражда задължения, като последващо
оспорване на същото основание е недопустимо.
Наредба № 10 от 2015 г. е издадена от
министъра на здравеопазването по делегация на чл. 19, ал. 7, т. 15 ЗЗО, обнародвана
е в ДВ, бр. 97 от 11.12.1015 г., предвид което
представлява подзаконов нормативен акт по
смисъла на чл. 7, ал. 2 ЗНА.
Жалбоподателят е юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), вписано е в
регистъра по чл. 18 към Софийския градски
съд и има качеството на „организация“ по
смисъла на § 1, т. 2 ДРАПК. Сдружението
е създадено за осъществяване на дейност в
обществена полза с цел създаване на обществена подкрепа и условия за развитие и усъвършенстване на българското здравеопазване,
защита на индивидуални и колективни права
на граждани и организации в сферата на здравеопазването и свързаните с него социални
дейности, произтичащи от нормативни актове
и международни споразумения, подписани от
Република България, и с предмет на дейност
представителство и защита на правата на физическите и юридическите лица, организации
и сдружения в сферата на здравеопазването и
свързаните с него социални и други дейности,
извършване на изследователска, статистическа и научна дейност, вкл. в подготвянето и
обсъждането на нормативни актове, подпомагане и съдействие на държавни учреждения
и неправителствени организации по защита
правата в здравеопазването.
Наредбата не е била предмет на съдебен
контрол.
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Предвид изложеното съдът намира, че
жалбата е процесуално допустима.
Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения:
От приложената административна преписка
е видно, че проектът на наредбата е приет на
2.11.2015 г. на заседание на ръководството на
Министерството на здравеопазването и заедно
с мотивите на същата дата е публикуван на
интернет страницата на министерството. На
същата интернет страница е публикувано и
становище на Комисията за защита на личните
данни, предоставено предвид предвиждането
изследването на удовлетвореността на пациентите от предоставеното им обслужване в
лечебните заведения да става чрез телефонен
контакт с тях, осъществен от изпълнител „с
доказан опит в предоставянето на услуги по
проучване и анализ на общественото мнение“, съгласно чл. 5. Постъпилите по този
проект становища с мнения и предложения
от сдружения с нестопанска цел в сферата на
здравеопазването и от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са отразени и
обсъдени в нарочна справка, изготвена от
зам.-министър. Издадената в така проведената
процедура по делегация на чл. 19, ал. 7, т. 15,
предл. 2 ЗЗО от министъра на здравеопазването при спазване изискванията за форма и
обнародване Наредба № 10 от 2015 г. представлява валиден подзаконов нормативен акт.
В жалбата се твърди незаконосъобразност
на наредбата поради несъобразяването є с
разпоредби на ЗЗ, ЗЗЛД и ЗЗО. Доводите се
свеждат до обстоятелствата, при които информация от здравен характер ще бъде взета от
конкретно лице чрез телефонно допитване от
изпълнител, определен по договор с НЗОК.
Разпоредбата на чл. 27, ал. 1 ЗЗ дефинира
здравната информация като лични данни,
свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата,
както и всяка друга информация, съдържаща
се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска
документация. Тази здравна информация може
да бъде предоставена съгласно чл. 28, ал. 1,
т. 7 ЗЗ на трети лица, когато е необходима
за нуждите вкл. и на НЗОК. Във въпросника
в приложение № 2 към чл. 3 от наредбата
не се съдържат въпроси относно конкретната диагноза, заради която респондентът е
преминал през лечебно заведение, от което
следва, че здравна информация по смисъла
на цитирания текст на чл. 27, ал. 1 ЗЗ няма
да бъде искана от него.
В чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД личните данни са определени като всяка информация, отнасяща се
до физическо лице, което е идентифицирано
или може да бъде идентифицирано пряко или
непряко чрез идентификационен номер или
чрез един или повече специфични признаци.
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В т. 4.3.2.1.2 от приложение № 1 към чл. 3
от наредбата за целите на анкетирането НЗОК
предоставя на изпълнителя по чл. 5, ал. 1
инициалите на лицето, лечебното заведение
и болничната структура, в която е ползвало
медицински услуги, и телефонния му номер.
Доколкото чрез трите идентификатора може
да се идентифицира личността на лицето, вкл.
лични данни относно здравето му, следва да
се има предвид, че такива данни могат да се
обработват съгласно чл. 5, ал. 2, т. 6 ЗЗЛД, когато обработването е необходимо за целите на
предоставянето и управлението на здравните
услуги, при условие че данните се обработват
от медицински специалист, задължен по закон
да пази професионална тайна, или от друго
лице, обвързано с подобно задължение за
опазване на тайна. В разпоредбата на чл. 5,
ал. 2 от наредбата в унисон с изискването на
специалния закон е предвидено изискване
за обвързване на изпълнителя със задължението по специалния закон за опазване на
тайна чрез изрична клауза в договора между
него и НЗОК. За анкетирането пациентът
се информира по реда на чл. 6, ал. 1 и 2 от
наредбата и предвид липсата на санкция при
отказ на лицето да участва в анкетата следва
да се приеме, че включването му в числото
на респондентите може да стане единствено
с негово изрично съгласие.
В чл. 5, ал. 2 от наредбата е предвидено, че
анкетата се извършва въз основа на договор
между НЗОК и изпълнителя. Съдържанието
на този договор не е уточнено с изрична
разпоредба, от което следва, че срокът за съхраняване на телефонния запис може да бъде
уговорен със специална клауза в съответствие
с изискването на чл. 2, ал. 2, т. 6 ЗЗЛД.
Предвид изложеното и с оглед становището
на Комисията за защита на личните данни
следва да се приеме, че текстът на наредбата
не е в дисонанс с разпоредби от ЗЗЛД.
Доводите за незаконосъобразност на обжалваната Наредба № 10 от 2015 г. поради
приемането є в несъответствие с целта на
чл. 59, ал. 11, т. 4 ЗЗО във връзка с § 1, т. 19а
ДР на същия закон и в нарушение на чл. 28,
ал. 2 ЗНА (приложима ред., ДВ, бр. 46 от
2007 г.) са основателни.
Разпоредбата на чл. 59, ал. 11, т. 4 ЗЗО
обвързва системната неудовлетвореност на
пациентите със санкционни последици за
лечебното заведение. Съгласно определението
в § 1, т. 19а ДРЗЗО „системна неудовлетвореност“ е три или повече пъти установена
неудовлетвореност съгласно наредбата по
чл. 19, ал. 7, т. 15 на пациенти от дейността на
изпълнителя на медицинска помощ за период
от 6 месеца за срока на действие на НРД“.
От това определение и препращането към
наредбата по чл. 19, ал. 7, т. 15 ЗЗО следва,
че с оглед упражняване административното
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правомощие по чл. 59, ал. 11, т. 4 ЗЗО в тази
наредба понятието „неудовлетвореност“ трябва
да бъде изрично дефинирано с цел изясняване неудовлетвореността на база какъв брой
мнения на респонденти следва да бъде приета
за установена.
Съгласно чл. 28, ал. 1 и 3 ЗНА към проекта
за нормативен акт следва да бъдат приложени
мотиви, съответно доклад, като предпоставка
за обсъждането му от компетентния орган. В
ал. 2 императивно е посочено съдържанието
на мотивите, съответно доклада, като т. 3
изрично изисква анализ на финансовите и
други средства, необходими за прилагането на
новата уредба. В мотивите към обжалваната
наредба е посочено единствено, че финансовите
средства по прилагането є са в рамките на
бюджета на НЗОК за съответната финансова
година, което не удовлетворява изискването
на закона. Съгласно чл. 5 от наредбата проучването на удовлетвореността на пациентите
се извършва от изпълнител с доказан опит
в предоставянето на услуги по проучване и
анализ на общественото мнение чрез възлагане
и след сключване на договор. Безспорно този
договор има финансови измерения за сметка
на възложителя. Бюджетът на НЗОК е предмет
на регулиране от Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК),
приеман за всяка календарна година, в който
бюджетните разходи са стриктно разпределени
по пера. Ето защо мотивите към проекта е
следвало да съдържат финансова обосновка
на размера на очакваните в изпълнение на
наредбата разходи, както и от кое разходно
перо по бюджета за съответната година тези
разходи ще бъдат поети, което пък би довело
до ограничаване на средствата, предвидени
за други дейности, или до необходимост за
актуализиране на бюджета чрез изменение на
закона. Излагането на финансовите параметри
на разходите по прилагане на наредбата, освен
че е на основание императивна законова разпоредба, е от изключително значение предвид
ноторно известното затруднено финансово
състояние в системата на здравеопазването и
ограниченията, насочени към оптимизиране
разходите на НЗОК. Законовото изискване
към съдържанието на мотивите, респ. доклада
към проекта за нормативен акт, не е самоцелно, а представлява гаранция за спазване
принципите за законност, последователност,
предвидимост, пропорционалност, публичност
и прозрачност по глава втора от АПК.
Предвид изложеното обжалваната наредба
като издадена в нарушение на императивни
правни норми от по-висока степен се явява
незаконосъобразна по смисъла на чл. 146, т. 3
и 4 във връзка с чл. 196 АПК, поради което
на основание чл. 193, ал. 1 АПК Върховният
административен съд, състав на второ отделение,
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РЕШИ:
По оспорване на Центъра за защита правата в здравеопазването, юридическо лице
с нестопанска цел със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Нишава 121, представлявано от председателя на
УС Стойчо Кацаров, отменя изцяло Наредба
№ 10 от 2.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските
дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса, издадена от министъра
на здравеопазването на основание чл. 19, ал. 7,
т. 15 ЗЗО (ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.).
Решението подлежи на касационно обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му на страните по реда на
чл. 138 АПК.
Председател:
Георги Колев
1273

РЕШЕНИЕ № 9069
от 20 юли 2016 г.

по административно дело № 11860 от 2015 г.
Върховният административен съд на Република България – седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести април
две хиляди и шестнадесета година в състав:
председател: Ваня Анчева, членове: Даниела
Мавродиева, Калина Арнаудова, при секретар
Боряна Георгиева и с участието на прокурора
Лиляна Кръстанова изслуша докладваното от
съдията Даниела Мавродиева по адм. дело
№ 11860/2015 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Българското
сдружение на болните от болестта на Бехтереванкилозиращ спондилит, София, сдружение
„Асоциация на пациентите с ревматоиден
артрит – АПРА“, София, Анета Йорданова
Драганова от София срещу Изискванията на
НЗОК при лечение на умерен до тежък активен
серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен
артрит, активен и прогресиращ псориатичен
артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени
продукти на болни над 18-годишна възраст в
извънболничната помощ, утвърдени от управителя на НЗОК (в сила от 1.08.2015 г.). В жалбата
са изложени съображения за нищожност и
незаконосъобразност на изискванията. Иска
се отмяна на изискванията в тяхната цялост
или обявяването им за нищожни. Представена
е писмена защита. Претендират се разноски.
Ответната страна – председателят на НЗОК,
не взема становище по жалбата.
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Представителят на Върховната административна прокуратура в съдебно заседание
дава заключение за частична основателност
на подадената жалба.
Върховният административен съд, състав
на седмо отделение, след като прецени доказателствата по делото и обсъди становищата
на страните, намира подадената жалба за допустима. За жалбоподателите е налице правен
интерес от обжалване на процесните изисквания, утвърдени от председателя на НЗОК.
Жалбоподателите са сдружения на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в
централния регистър към Министерството
на правосъдието на ЮЛ, осъществяващи
дейност в обществена полза. Предметът на
дейност на сдруженията е свързан със защита на правата и интересите в сферата на
здравеопазването и преди всички с правото
на достъп на пациентите с ревматологични
заболявания до медицинска помощ и лечение.
Третият жалбоподател е здравноосигурено
лице, страдащо от заболяването серопозитивен
ревматоиден полиартрит.
Разгледана по същество, жалбата е основателна.
Предмет на оспорване са Изискванията
на НЗОК при лечение на умерен до тежък
активен серопозитивен ревматоиден артрит,
ювенилен артрит, активен и прогресиращ
псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни
над 18-годишна възраст в извънболничната
помощ, утвърдени от управителя на НЗОК
(в сила от 1.08.2015 г.).
Настоящият съдебен състав намира, че
оспорените изисквания на НЗОК, утвърдени
от директора на НЗОК, по своето естество
представляват нормативен административен
акт по смисъла на чл. 75, ал. 1 АПК. Според
определението, съдържащо се в тази разпоредба, нормативните административни актове са
подзаконови административни актове, които
съдържат административноправни норми,
отнасят се за неопределен и неограничен
брой адресати и имат многократно правно
действие. Оспореният пред съда акт отговаря на всички изисквания по чл. 75 АПК,
тъй като съдържа административноправни
норми. По своето естество съдържащите се
в изискванията правила за поведение представляват административноправни норми. На
следващо място, изискванията се отнасят за
неопределен и неограничен брой адресати.
Макар с тях да се регламентират отношения,
касаещи само лица, страдащи от определени
ревматологични заболявания, не може да се
приеме, че адресатите на акта са персонално
определени или ограничени. Изискванията
имат многократно правно действие, тъй като
приложението им не се изчерпва с еднократно
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действие нито по отношение на конкретния
правен субект – адресат на определена норма
от изискванията, нито във времево отношение. Обстоятелството, че актът е озаглавен
„изисквания“, не променя неговата правна
същност, която се определя от съдържанието
му, а не от наименованието. Поради това,
оп редел янет о на оспорени т е изиск ва ни я
като нормативен административен акт не е
изключено от разпоредбата на чл. 7 от Закона
за нормативните актове, в която са изброени видове подзаконови нормативни актове
и в които не е включен акт с наименование
„изисквания“.
Предвид изложените съображения настоящият състав намира, че Изискванията на
НЗОК при лечение на умерен до тежък активен
серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен
артрит, активен и прогресиращ псориатичен
артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна
възраст в извънболничната помощ, утвърдени
от управителя на НЗОК (в сила от 1.08.2015 г.),
представляват нормативен административен
акт. В същия смисъл е и Решение № 1397
от 30.01.2013 г., постановено по адм. дело
№ 12636/2012 г. на петчленен състав на ВАС,
втора колегия, както и Решение № 105015 от
12.10.2015 г. по адм. дело № 8888/2015 г. по
описа на ВАС, седмо отделение, оставено
в сила с Решение № 1694 от 17.02.2016 г. по
адм. дело № 13709/2015 г. по описа на ВАС,
петчленен състав на втора колегия.
Настоящата инстанция намира, че при
издаването на обжалвания подзаконов адм инист рат ивен ак т е доп уснат о особено
съществено нарушение на процедурата по
издаването му, водеща до нищожност на оспорените изискв ания на НЗОК. По силата на
чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република
България, чл. 78, ал. 2 АПК и чл. 37, ал. 1
ЗНА нормативните актове се обнародват в
„Държавен вестник“. По делото няма данни
обжалваните изисквания да са обнародвани,
няма и подобни твърдения.
Националното законодателство поставя
като изискване за влизане в сила на нормативния акт същият да бъде обнародван в „Държавен вестник“. Следователно обнародването
е условие за превръщането на акта в част от
действащото право и е елемент от фактическия
състав на издаването на нормативния акт,
обуславящ неговата валидност. За разлика от
съобщаването на индивидуалните и общите
административни актове публикуването на
нормативните актове е завършващият елемент
от техния фактически състав като условие
за влизането им в сила и поставянето им в
действие. Чрез обнародването в „Държавен
вестник“ нормативният акт се довежда до
всеобщо знание и се определя началният
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момент, от който той произвежда действие.
Необнародването е пречка актът да породи
предписаните му правни последици, тъй като
до публикуването му той не съществува като
юридически факт. Това означава, че липсата
на този елемент от фактическия състав на
издаването на нормативния акт води до опорочаването му до степен на нищожност. Необнародваният подзаконов нормативен акт
не произвежда целеното с неговото издаване
правно действие и за това, ако бъде приложен,
преди да бъде обнародван, ще е налице незаконно действие, извършено без нормативно
основание.
Приложеният необнародван акт създава
нежелана от правния ред и опасна привидност, че той има правно действие и валидно
регулира съответните обществени отношения.
Затова в този случай допуснатото нарушение
на административнопроизводствените правила за издаването му – липсата на обнародване – вече е особено съществено и такъв
нормативен акт е нищожен. Обявяването
на неговата нищожност има за последица
невъзможност този акт да бъде саниран чрез
последващо обнародване. В настоящия случай обжалваните изисквания на НЗОК не са
публикувани, но се прилагат от 1.08.2015 г.
Следователно непубликуваният акт следва
да бъде обявен за нищожен по изложените
мотиви за особено съществено нарушение на
процесуалните правила.
Неизпълнението на задължението за обнародване поначало се възприема в съдебната практика като съществен порок на
акта, обуславящ неговата невалидност. В
този смисъл са Решение № 14935/2009 г. по
адм. дело № 12183/2009 г.; Решение № 14946
от 8.12.2009 г. по адм. дело № 5837/2009 г.;
Решение № 11788 от 12.10.2009 г. по адм.
дело № 9523/20 09 г.; Решение № 4650 о т
9.04.2010 г. по адм. дело № 2409/2010 г.; Решение № 6331 от 10.05.2013 г. по адм. дело
№ 3229/2013 г.; Решение № 214 от 9.01.2014 г.
по адм. дело № 14791/2013 г.; Решение № 14659
от 5.12.2014 г. по адм. дело № 15882/2013 г.
на петчленни състави на ВАС.
При така изложените съображения Изиск
ванията на НЗОК при лечение на умерен до
тежък активен серопозитивен ревматоиден
артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен
анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни
над 18-годишна възраст в извънболничната
помощ, утвърдени от управителя на НЗОК
(в сила от 1.08.2015 г.), са недействителни,
с оглед на което следва да бъде прогласена
тяхната нищожност.
При този изход на спора основателна и
доказана е претенцията на процесуалния
представител на жалбоподателя Българското
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сдружение на болните от болестта на Бехтерев-анкилозиращ спондилит за присъждане
на съдебни разноски в размер 1500 лв., ето
защо същата следва да бъде уважена, като
НЗОК бъде осъдена да заплати на Българското сдружение на болните от болестта на
Бехтерев-анкилозиращ спондилит със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 9, ет. 5, ап. 20,
направените и претендирани по делото съдебни разноски в размер 1500 лв. – платено
адвокатско възнаграждение.
Претенцията на сдружение „Асоциация на
пациентите с ревматоиден артрит – АПРА“,
София, за присъждане на разноски е основателна, но недоказана – липсват доказателства,
че договореното възнаграждение (платимо в
брой до 30.10.2015 г.) е действително платено,
с оглед на което същата следва да се остави
без уважение.
Решението след влизане в сила подлежи
на обнародване в „Държавен вестник“.
Така мотивиран и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК Върховният административен съд,
състав на седмо отделение,
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РЕШИ:
Обявява нищожност на Изискванията на
НЗОК при лечение на умерен до тежък активен
серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен
артрит, активен и прогресиращ псориатичен
артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени
продукти на болни над 18-годишна възраст
в извънболничната помощ, у твърдени от
управителя на НЗОК (в сила от 1.08.2015 г.).
Осъжда Националната здравноосигурителна каса да заплати на Българското сдружение
на болните от болестта на Бехтерев-анкилозиращ спондилит със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 9, ет. 5, ап. 20, направените по делото
съдебни разноски в размер 1500 лв. – платено
адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно оспорване пред петчленен състав на Върховния
административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването му на страните.
Председател:
Георги Колев
1274
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-35
от 25 януари 2017 г.
На основание чл. 9, т. 2 от Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по
дентална медицина нареждам:
Утвърждавам Кодекс за изменение и допълнение на Кодекса за професионална етика на
стоматолозите, приет от Извънредния конгрес
на Българския зъболекарски съюз, проведен на
9 декември 2016 г., съгласно приложението.
Министър:
П. Москов
Приложение
Кодекс за изменение и допълнение на Кодекса
за професионална етика на стоматолозите (ДВ,
бр. 34 от 2006 г.)
§ 1. Наименованието на кодекса се изменя така:
„Кодекс за професионална етика на лекарите
по дентална медицина“.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Лекарите по дентална медицина, както
и лечебните заведения не могат да използват за
своята дейност търговска реклама.“
2. Досегашният текст става ал. 2 и в него
думата „стоматологът“ се заменя с „лекарят по
дентална медицина“, а думите „със закона“ се
заменят със „с действащите в Република България
нормативни актове“.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 4 се изменят така:
„(1) Представянето на денталната дейност по
чл. 8, ал. 2 се извършва чрез оповестяване на
всички или на част от следните данни:
1. име и вид на лечебното заведение;
2. адрес, телефон, електронна поща и/или
други средства за контакт;
3. работно време;
4. видове дейности, които се извършват в
лечебното заведение;
5. имена на лекарите по дентална медицина;
6. валидни квалификации, придобити научни
степени и заемани академични длъжности;
7. наличие или липса на договорни отношения
със здравноосигурителни институции;
8. други релевантни факти и обстоятелства.
(2) Информацията по ал. 1 задължително се
представя на български език.
(3) Лекарят по дентална медицина няма право
да рекламира своята дейност, посочвайки конкретни цени в медии и онлайн пространството и

използвайки методи на промоции и намаления на
услугите, които предоставя. Същото се отнася и
за изработване на печатни рекламни материали.
(4) Лекар по дентална медицина, който е
преместил практиката си, може да постави на
предишния адрес информационна табела за новия
адрес на практиката за срок до една година при
спазване на действащите в страната нормативни
актове.“
2. В ал. 5 думата „стоматолог“ се заменя с
„лекар по дентална медицина“, думата „активно“
се заличава, а думите „освен с“ се заменят с „без“.
§ 4. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Лекарят по дентална медицина
може да поддържа сам или да възлага на други
лица да поддържат от негово име негова интернет
страница и профил в социалните мрежи в интернет, съдържащи професионална информация за
него, без това да противоречи на действащите в
страната нормативни актове.
(2) Интернет страницата/профилът съдържа
следните данни:
1. име и адрес на практиката;
2. телефон и електронна поща, а при необходимост – и други средства за контакт;
3. придобити медицински специалности от
лекаря по дентална медицина, валидни квалификации, придобити научни степени и заемани
академични длъжности;
4. наличие или липса на необходимите по
закон разрешения и регистрации и на договорни
отношения със здравноосигурителни институции,
като се посочат и интернет страниците на органите по разрешенията/регистрациите.
(3) Лекарят по дентална медицина е длъжен
да актуализира своевременно информацията на
интернет страницата/профила си.
(4) Лекарят по дентална медицина носи отговорност за съдържанието на интернет страницата/профила си, включително за действията
на лицата, на които е възложил създаването и
поддръжката им.
(5) Лекарят по дентална медицина е длъжен
да не допуска интернет страницата и профилът
му да съдържат непрофесионална информация и
информация от възхваляващ, подвеждащ и/или
сравняващ характер. Информацията на интернет
страницата и в профила трябва да бъде обективна, честна, лесноразбираема и в съответствие
с действащите в страната нормативни актове.“
§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
думата „стоматологът“ се заменя с „лекарят по
дентална медицина“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случай на спор от професионален или
друг характер между лекари по дентална медицина те са длъжни да положат усилия за неговото
колегиално уреждане, а при неразрешаване на
спора – да потърсят съдействие от комисията по
професионална етика на районната колегия на
БЗС, в чийто регистър са вписани.“
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§ 6. В чл. 23 след думата „лечение“ се добавят
думите „издава писмен документ и“, а думата
„стоматолог“ се заменя с „лекар по дентална
медицина“.
§ 7. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „стоматологът“ се заменя с
„лекарят по дентална медицина“.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 8. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. Думите „стоматолозите (ЗСОЛС)“ се заменят
с „лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ)“.
2. Точки 1, 2 и 3 се отменят.
§ 9. В параграф единствен от заключителната разпоредба след думите „2005 г.“ се поставя
запетая и се добавя „от Извънредния конгрес на
БЗС, проведен на 9.12.2016 г.“.
§ 10. Навсякъде в кодекса думите „стоматологична“, „стоматологичната“, „стоматологично“,
„стоматологичното“, „стоматологичния“, „стоматологични“, „стоматологичните“, „стоматолог“,
„стоматолога“, „стоматологът“, „стоматолози“,
„ССБ“ и „ЗСОЛС“ се заменят съответно с „дентална“, „денталната“, „дентално“, „денталното“,
„денталния“, „дентални“, „денталните“, „лекар по
дентална медицина“, „лекаря по дентална медицина“, „лекарят по дентална медицина“, „лекари
по дентална медицина“, „БЗС“ и „ЗСОЛЛДМ“.
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1667
от 3 февруари 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3 и чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4457
от 3.02.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
О т к ри ва п роцед у ра за п ри ват иза ц ион на
продажба на поземлен имот № 000231 – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, РД „Гранична полиция“ – Смолян,
с площ 35 268 кв. м, намиращ се в землището
на с. Кулата, гр. Петрич, община Петрич, област
Благоевград, ведно с построените в имота сгради:
двуетажна административна сграда с площ 368
кв. м; едноетажна сграда с друго предназначение
с площ 9 кв. м; конюшня на 1 етаж с площ 278
кв. м; едноетажна битова сграда с площ 71 кв. м,
едноетажна парокотелна сграда с площ 93 кв. м
и овчарник с площ 54 кв. м на един етаж.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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РЕШЕНИЕ № 3487-П
от 13 февруари 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК),
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, Решение № 1651
от 21.04.2016 г. на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 33
от 2016 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 4472
от 13.02.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Пр ода жбат а на „Ма г а зи н но помеще ние – РЕП“, намиращо се на ул. Юрий Гагарин 7 в Перник, кв. Изток, обособена част от
„Български пощи“ – ЕА Д, София (наричана
по-нататък „обособената част“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 12 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
2000 лв. (без включен ДДС), или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414,
в срок до 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС), или равностойността им в евро,
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка на
лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай, че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 11 ч. българско време на
20-ия ден считано от датата на обнародване
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на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ЗАПОВЕД № 0277
от 14 февруари 2017 г.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 23 ЗМСМА, чл. 12, ал. 2 ЗОС и съгласно
чл. 305, ал. 1, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 1, чл. 313,
ал. 1, т. 3, чл. 322, ал. 1 и чл. 289, ал. 3 от Закона
за предучилищното и училищното образование
във връзка с чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните
финанси и Решение № 184 от 31.01.2017 г., взето
от протокол № 24 от 31.01.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Главиница, нареждам:
I. 1. Закривам група „Слънце“, с. Долно Ряхово, ул. Първа 81, към ДГ „Васил Левски“, с.
Зафирово, ул. Генерал Атила Зафиров 77.
2. Децата от закритата гру па „Слънце“,
с. Долно Ряхово, да се пренасочат към ДГ „Васил
Левски“, с. Зафирово, съгласно Наредба № 32 на
ОбС – гр. Главиница, съгласно чл. 16, ал. 4.
3. Трудовоправните отношения с персонала
на група „Слънце“, с. Долно Ряхово, да се уредят
при условията по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
4. Сградният фонд на закритата група да се
стопанисва от кмета на населеното място до вземане на решение за друга форма на управление.
II. 1. Преобразувам ДГ „Васил Левски“, с.
Зафирово, ул. Генерал Атила Зафиров 77, в две
групи и заедно със:
– група „Роза“, с. Богданци, ул. Пирин 6;
– група „Кокиче“, с. Дичево, ул. Втора 1;
– група „Щастливо детство“, с. Суходол, ул.
Първа 26,
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ги вливам в ДГ „Св. св. Кирил и Методий“,
Главиница, с административен адрес гр. Главиница, ул. Христо Ботев 1 (ДГ с 13 групи).
2. Задължителната документация на ДГ „Васил
Левски“, с. Зафирово, ул. Генерал Атила Зафиров
77, ведно с наличния инвентар да се приеме от
директора на приемащата ДГ „Св. св. Кирил и
Методий“, Главиница, ул. Христо Ботев 1, съгласно чл. 25, ал. 1 и 2 от Наредба № 8 от 2016 г.
за информацията и документите за системата
на предучилищното и училищното образование.
3. Сградният фонд да се приеме за управление
и стопанисване от ДГ „Св. св. Кирил и Методий“,
Главиница, ул. Христо Ботев 1.
4. Трудовоправните отношения с персонала
по т. II.1 следва да бъдат уредени при условията
на чл. 123, ал. 1, т. 2 КТ.
III. Предоставям на ДГ „Св. св. Кирил и
Методий“, Главиница, с административен адрес
Главиница, ул. Христо Ботев 1, статут на второстепенен разпоредител с бюджетни средства,
прилагащ системата на делегиран бюджет съгласно
чл. 289, ал. 3 ЗПУО във връзка с чл. 11, ал. 10 от
Закона за публичните финанси.
Заповедта влиза в сила от 1.03.2017 г.

1254

Кмет:
Н. Джевдет

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 275
от 26 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Павликени, реши:
1. Да се извърши приватизация чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при следните условия:
Обект на търга – общински обор – частна общинска собственост, представляващ урегулиран
поземлен имот IV-137, кв. 17 по ПУП на с. Росица,
община Павликени, с площ 3170 кв. м, ведно с
построената в него стопанска сграда (бивш обор),
със застроена площ 112,80 кв. м.
Начална тръжна цена – 10 940 лв. без ДДС.
Сделката е облагаема по ЗДДС. ДДС ще бъде
начислен върху припадащата се част по достигнатата крайна тръжна цена.
Стъпка на наддаване – 100 лв.
Депозит за участие в търга – 1000 лв. Депозитът се внася по банкова сметка на Община
Павликени: IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC
код UNCRВGSF, при „УниКредит Булбанк“ – Павликени. Краен срок за внасяне на депозита – до
12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на търга.
Цена на тръжната документация – 100 лв.,
която се заплаща в брой в касата на информационния център при Община Павликени.
Тръжната документация се получава от отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“ в
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информационния център на Община Павликени
след представяне на документ за платена цена.
Тръжната документация се закупува до 12 ч. на
деня, предхождащ деня на провеждане на търга.
Предложения за участие в търга се подават до
17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на тръжната процедура.
Оглед на обекта може да се извърши до 12 ч.
на деня, предхождащ деня на провеждане на
търга, в присъствието на представител на отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“
след закупуване на тръжна документация от
кандидата.
Търгът да се проведе на 25-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“ от
14 ч. в заседателната зала на Община Павликени.
При неявяване на кандидати да бъде проведен
повторен търг при същите условия 30 дни след
приключването на първата тръжна процедура.
Достигнатата крайна тръжна цена да се заплати
еднократно по банков път преди сключването на
договор за продажба.
2. Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите, която представлява неразделна
част от решението.
3. Възлага на кмета на община Павликени
да назначи тръжна комисия, която да проведе
тръжна процедура, в съответствие с изискванията на чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите и да определи със заповед спечелилия
търга участник въз основа на представения от
комисията протокол.
4. Упълномощава кмета на община Павликени
да сключи приватизационния договор за покупкопродажба със спечелилия търга участник.
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Председател:
В. Антонова

РЕШЕНИЕ № 276
от 26 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Павликени, реши:
1. Да се извърши приватизация чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при следните условия:
Обект на търга – нежилищна сграда (бивше
турско училище) – частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот I, кв.
27 по ПУП на с. Росица, община Павликени, с
площ 3870 кв. м, заедно с построената в него
масивна сграда „бивше турско училище“ със
застроена площ 135,15 кв. м.
Начална тръжна цена – 14 140 лв. без ДДС.
Сделката е облагаема по ЗДДС. ДДС ще бъде
начислен върху припадащата се част по достигнатата крайна тръжна цена.
Стъпка на наддаване – 150 лв.
Депозит за участие в търга – 1500 лв. Депозитът се внася по банкова сметка на Община
Павликени: IBA N BG35UNCR75273342926133,
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BIC код UNCR ВGSF, п ри „УниКреди т Булбанк“ – Павликени. Краен срок за внасяне на
депозита – до 12 ч. на деня, предхождащ деня
на провеждане на търга.
Цена на тръжната документация – 100 лв.,
която се заплаща в брой в касата на информационния център при Община Павликени.
Тръжната документация се получава от отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“ в
информационния център на Община Павликени
след представяне на документ за платена цена.
Тръжната документация се закупува до 12 ч. на
деня, предхождащ деня на провеждане на търга.
Предложения за участие в търга се подават до
17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на тръжната процедура.
Оглед на обекта може да се извърши до 12 ч.
на деня, предхождащ деня на провеждане на
търга, в присъствието на представител на отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“
след закупуване на тръжна документация от
кандидата.
Търгът да се проведе на 25-ия ден след обнародването на настоящото решение в „Държавен
вестник“ от 14,30 ч. в заседателната зала на Община Павликени. При неявяване на кандидати
да бъде проведен повторен търг при същите
условия 30 дни след приключването на първата
тръжна процедура.
Достигнатата крайна тръжна цена да се заплати
еднократно по банков път преди сключването на
договор за продажба.
2. Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите, която представлява неразделна
част от решението.
3. Възлага на кмета на община Павликени да
назначи тръжна комисия, която да проведе тръжна
процедура, в съответствие с изискванията на чл. 8
от Наредбата за търговете и конкурсите и да определи със заповед спечелилия търга участник въз
основа на представения от комисията протокол.
4. Упълномощава кмета на община Павликени
да сключи приватизационния договор за покупкопродажба със спечелилия търга участник.
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Председател:
В. Антонова

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 556
от 26 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод
в ПИ 000404 до ПИ 051035, отреден „За оранжерия“,
местност Джинджи чифлик, землище с. Самуилово, община Сливен, и преминаващ през имот
000404 с НТП „Полски път“ в същото землище.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до Административния съд – Сливен.
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Председател:
Д. Митев

РЕШЕНИЕ № 557
от 26 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на
водопроводно отклонение от съществуващ водопровод ∅ 90 ПЕВП, попадащ в ПИ 67338.53.34
до ПИ 67338.53.37, в който ще бъде реализирано
инвестиционно намерение „За складова база за
собствена селскостопанска продукция и техника“, местност Сливенски кър, землище гр. Сливен, и засягащо имоти 67338.53.29, 67338.53.30,
67338.53.32, 67338.53.33 и 67338.53.34, всички в
землището на гр. Сливен.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до Административния съд – Сливен.

1256

Председател:
Д. Митев

РЕШЕНИЕ № 558
от 26 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на водопроводно отклонение за минерална вода от водовземно съоръжение С2+С3 от находище Сливенски
минерални бани до ПИ 30990.29.253, отреден „За
производствени и складови дейности – винарска
изба“, местност Япраклий, землище с. Злати войвода, община Сливен, и засягащо следните имоти,
намиращи се извън регулационните граници на с.о.
Сливенски минерални бани: 30990.30.43, 30990.30.42,
30990.99.1, 30990.29.290, 30990.99.5, 30990.29.295 и
30990.29.287, общинска собственост; 30990.29.79,
30990.29.253, 30990.29.98, 30990.29.72, 30990.29.86 и
30990.29.82, частна собственост, и имот 30990.502.25,
път от републиканската пътна мрежа, държавна
собственост, всички в землище с. Злати войвода,
община Сливен.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до Административния съд – Сливен.
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Председател:
Д. Митев
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РЕШЕНИЕ № 560
от 26 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява изменение на подробния устройствен
план – план за регулация и застрояване за кв.
676 и 715, парк „Юнак“, Сливен, като отпада
улица от осова точка 3053 до осова точка 3054,
проектира се нова улица от осова точка 3060а до
осова точка 3053а, променят се регулационните
граници на кв. 676 и 715, отпадат УПИ I – „За
болница“, в кв. 715 и УПИ I – „За спортен атракцион и озеленяване“, в кв. 676, образува се нов
УПИ I – „За болница“, в кв. 715 и УПИ II – „За
обществено обслужване“, в кв. 676 се променя
на УПИ I със същото отреждане.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до Административния съд – Сливен.
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Председател:
Д. Митев

56. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския
градски съд за 2017 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Александров Самохин, специалност: военен авиоинженер по РЕО на летателните
апарати, радио- и телевизионна техника, достъп
до класифиц. информация.
Александър Димитров Джорев, специалност:
химия.
Ангел Янков Биков специалност: технология
на влакната и кожите, експерт по графическо и
техническо изследване на документи.
Антон Борисов Бояджиев, специалност: българска филология, удостов. № 995/24.09.2008 г. от
Софийски адвокатски съвет – адвокат, достъп до
класифиц. информация.
Богдан Георгиев Чупетловски, специалност:
химия.
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борисла в К и ри лов Герг ов, спец иа л нос т:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, достъп до класифиц. информация.
Валери Димитров Костадинов, специалност:
право, квалификация: криминалистика, достъп
до класифиц. информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: социална педагогика, достъп до класифиц. информация.
Весела Борисова Маринова, специалност:
биология.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
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Георги Борисов Добрев, специалност: технология на продуктите за общ. хранене.
Криминалистически изследвания на почерк,
технич. на док., трасология и балистика.
Георг и Дими т ров Средков, специа лност:
автоматизация на производството, достъп до
класифиц. информация.
Георги Илиев Добрински, специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, достъп до класифиц. информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ, специалност:
полиграфия, дактилоскопни, трасологически и
технически документни експертизи.
Георги Тодоров Къндев – 07 РУ.
Георги Христов Тодоров, специалност: технология на неорганичните вещества, криминалитически изследвания – почеркови и технически
изследвания на документи, трасологически и
балистически експертизи.
Георги Черников Георгиев, специалност: двигатели с вътрешно горене, достъп до класифиц.
информация.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист, достъп
до класифиц. информация.
Димитър Кръстев Велчев, специалност: право, графолог, достъп до класифиц. информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Димчо Тодоров Димов, специалност: химия.
Добромир Иванов Кацарски, специалност:
френска филология, достъп до класифиц. информация, НАТО секюрити сертификат.
Емил Димитров Митев, специалност: противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, съдебни приложения в борбата
с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи, достъп до
класифиц. информация.
Живко Атанасов Палазов, специалност: право,
организация на производството и управлението в
промишлеността, експерт-криминалист, експерт
по почеркови, балистически, трасологически
експертизи, дактилоскопия, химически и физико-химически експертизи.
Иван Василев Драганов – 01 РУ, специалност:
математика и информатика, достъп до класифиц.
информация.
Иван Димитров Завков, специалност: химия.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Петков Петров, специалност: химия.
Иван Ташков Лазаров, специалност: право,
достъп до класифиц. информация.
Иво Крумов Костадинов, специалност: био
логия.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Илия Иванов Илиев, специалност: физика, съдебен експерт – съдебно-фотографски методи за
техническо изследване на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев, специалност: художествена и приложна фотография, достъп до
класифиц. информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност:
хидрогеология и инженерна геология, достъп
до класифиц. информация.
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Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Д-р Людмил Руменов Георгиев, специалност:
управление на обществения ред и осигуряване на
безопасно движение по пътищата, видеотехнически експертизи.
Мари н Георг иев Мари нов, спец иа л нос т:
технология на силикатите, достъп до класифиц.
информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност: физика,
експерт-криминалист в областта на документните
изследвания, балистическите и трасологическите
експертизи.
Мануела Огнянова Тошева, специалност: физическо възпитание, криминалистика, оценител
на земеделски земи.
Минчо Ангелов Ангелов, специалност: химия.
Мирослав Тодоров Великов.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Пламен Иванов Милев, специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на проф. квалификация, документен контрол,
достъп до класифиц. информация.
Д-р Сава Стоянов Стоянов, специалност:
химия.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: експерт-криминалист.
Светла Владимирова Чакърова, специалност:
к римина листика, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Светлана Георгиева Халачева, специалност:
криминалистическо изследване на доку менти – графическо и техническо изследване на
документи, турска филология.
Силвана Евлогиева Цветанова, специалност:
криминалистическо изследване на доку менти – графическо и техническо изследване на
док у менти, информационни и у правл яващи
технологии.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Д-р Стефан Георгиев Бенчев, специалност:
право, криминалистическо изследване на документи.
Стефан Михайлов Иванов, криминалистични
експертизи.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Костадинов Велев, специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика,
икономика на транспортна фирма, експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания, достъп
до класифиц. информация.
Цветанка Кирилова Тортопова, специалност:
металургия на черните метали, достъп до класифиц. информация.
Юрий Сотиров Милев, специалност: българска
филология, право, експерт-криминалист.
Янко Петков Узунов, специалност: биология.
1.2. Трасологични експертизи
Александър Александров Самохин, военен
авиоинженер по РЕО на летателните апарати,
радио- и телевизионна техника, достъп до класифиц. информация.
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Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борисла в К и ри лов Герг ов, спец иа л нос т:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, достъп до класифиц. информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: социална педагогика, достъп до класифиц. информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги Илиев Добрински, специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, достъп до класифиц. информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ, специалност:
полиграфия, дактилоскопни, трасологически и
технически документни експертизи.
Георги Тодоров Къндев – 07 РУ.
Георги Христов Тодоров, специалност: технология на неорганичните вещества, криминалитически изследвания – почеркови и технически
изследвания на документи, трасологически и
балистически експертизи.
Георги Черников Георгиев, специалност: двигатели с вътрешно горене, достъп до класифиц.
информация.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист, достъп
до класифиц. информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Живко Атанасов Палазов, специалност: право,
организация на производството и управлението в
промишлеността, експерт-криминалист, експерт
по почеркови, балистически, трасологически
експертизи, дактилоскопия, химически и физико-химически експертизи.
Иван Василев Драганов – 01 РУ, специалност:
математика и информатика, достъп до класифиц.
информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров, специалност: право,
достъп до класифиц. информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Илия Иванов Илиев, специалност: физика,
графически изследвания, техническо изследване
на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев, специалност: художествена и приложна фотография, достъп до
класифиц. информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност:
хидрогеология и инженерна геология, достъп
до класифиц. информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Д-р Людмил Руменов Георгиев, специалност:
управление на обществения ред и осигуряване на
безопасно движение по пътищата, видеотехнически експертизи.
Мари н Георг иев Мари нов, спец иа л нос т:
технология на силикатите, достъп до класифиц.
информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност: физика,
експерт-криминалист в областта на документните
изследвания, балистическите и трасологическите
експертизи.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков, специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
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инженер технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа
подготовка, динамика, балистика и управление
на полета на летателните апарати, достъп до
класифиц. информация, НАТО Сикрет.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Пламен Иванов Милев, специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на проф. квалификация, документен контрол,
достъп до класифиц. информация.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов, специалност: младши
експерт криминалист, достъп до класифиц. информация.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Александров Самохин, военен
авиоинженер по РЕО на летателните апарати,
радио- и телевизионна техника, достъп до класифиц. информация.
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борисла в К и ри лов Герг ов, спец иа л нос т:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, достъп до класифиц. информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: социална педагогика, достъп до класифиц. информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги Илиев Добрински, специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, достъп до класифиц. информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ, специалност:
полиграфия, дактилоскопни, трасологически и
технически-документни експертизи.
Георги Христов Тодоров, специалност: технология на неорганичните вещества, криминалитически изследвания – почеркови и технически
изследвания на документи, трасологически и
балистически експертизи.
Георги Тодоров Къндев – 07 РУ.
Георги Черников Георгиев, специалност: двигатели с вътрешно горене, достъп до класифиц.
информация.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист, достъп
до класифиц. информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Живко Атанасов Палазов, специалност: право,
организация на производството и управлението в
промишлеността, експерт- криминалист, експерт
по почеркови, балистически, трасологически
експертизи, дактилоскопия, химически и физико-химически експертизи.
Иван Василев Драганов – 01 РУ, специалност:
математика и информатика, достъп до класифиц.
информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров, специалност: право,
достъп до класифиц. информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
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Йордан Димитров Анев, специалност: художествена и приложна фотография, достъп до
класифиц. информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност:
хидрогеология и инженерна геология, достъп
до класифиц. информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност: физика,
експерт-криминалист в областта на документните
изследвания, балистическите и трасологическите
експертизи.
Мари н Георг иев Мари нов, спец иа л нос т:
технология на силикатите, достъп до класифиц.
информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Ст.н.с. д-р. Николай Василев Вълков, специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
инженер технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа
подготовка, динамика, балистика и управл. на
полета на летателните апарати, достъп до класифиц. информация, нато сикрет.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов, специалност: младши
експерт-криминалист, достъп до класифиц. информация.
Стоян Костадинов Велев, специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика,
икономика на транспортна фирма, експерт- криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания, достъп
до класифиц. информация.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Веселин Йосифов Петков, специалност: дактилоскопия.
Георги Иванов Кючеков, специалност: дактилоскопия.
Георг и К и ри лов С та н улов, спец иа л нос т:
дактилоскопия.
Георги Христов Тодоров, специалност: технология на неорганичните вещества, криминалитически изследвания – почеркови и технически
изследвания на документи, трасологически и
балистически експертизи.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист, достъп
до класифиц. информация.
Емил Димитров Митев, специалност: противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, съдебни приложения в борбата
с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи, достъп до
класифиц. информация.
Емил К ирилов Червен яков, специалност:
дактилоскопия.
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Емили я Станева Игнатова, специа лност:
дактилоскопия.
Ст.н.с. Иван Стоянов Сивриев, специалност:
електроинженер, криминалистически анализ
на звукозапис (електро-лингвистичен анализ на
звукозаписи), достъп до класифиц. информация.
Йордан Димитров Анев, специалност: художествена и приложна фотография, достъп до
класифиц. информация.
Йордан Доков Доков, специалност: дактилоскопия.
Латин Живков Иванов, специалност: дактилоскопия.
Николай Йорданов Ганчев, специа лност:
дактилоскопия.
Светослав Василев Георгиев, специалност:
дактилоскопия.
Станимир Иванов Мирински, специалност:
дактилоскопия.
Стоян Ганчев Анов, специалност: младши
експерт криминалист, достъп до класифиц. информация.
Стоян Костадинов Велев, специалност: химически войски – дозиметристи, ядрена физика,
икономика на транспортна фирма, експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания, достъп
до класифиц. информация.
Чавдар Димитров Бантутов, специалност:
дактилоскопия.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност:
съдебна медицина.
Боряна Георгиева Мечкарска, специалност:
токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност: съдебна медицина, достъп до класифиц. информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Георги Димитров Димитров, специалност:
медицина, хирургия, съдебна медицина, достъп до
класифицирана информация – строго секретно.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
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Д-р Захари Асенов Тошков, специалност:
медицина, съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Любомир Любенов Семов, специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност:
съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност: медицина, клинична хематология, вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Бисер Петков Бончев, специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Благомир Николаев Здравков, специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Борис Емилов Кюркчиев, специалност:
медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов, специалност: медицина – хирургични болести, ортопедия
и травматология.
Д-р Георги Димитров Димитров, специалност:
медицина, хирургия, съдебна медицина, достъп до
класифицирана информация – строго секретно.
Д-р Георги Тончев Георгиев, специалност:
медицина, вътрешни болести, клинична хематология, практическа диабетология.
Д-р Даниел Иванов Мишин, специалност:
стоматолог, хирургична стоматология, съдебна
медицина.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност:
физикална терапия и рехабилитация, трудова
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
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Д-р Захари Асенов Тошков, специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Илка Ненчева Миревска, специалност:
медицина, очни болести.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, специалност:
медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Любомир Любенов Семов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева, специалност: медицина, клинична токсикология, достъп до класифиц. иноформация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност:
медицина, ортопедия и травматология, хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
Проф. д-р. Невена Костова Цачева-Христова,
специалност: медицина, социална хигиена и
организация на здравеопазването, хигиена на
труда, професионални заболявания.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специалност: неврохирургия.
Д-р Петър Станишев Петров, специалност:
неврохирургия.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност:
медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев, специалност:
медицина, неврохирургия.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност:
хирургия.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност:
съдебна медицина.
Борис Петров Шахов, специалност: молекулярна биология, микробиология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: патологоанатомия.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност: съдебна медицина, достъп до класифиц. информация.
Вяра Василева Гусева-Димитрова, специалност: биология.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Екатерина Василева Ангелова, специалност: биология.
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Д-р Захари Асенов Тошков, специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Иван Луканов Колев, специалност: биология, химия.
Д-р Любомир Асенов Дамянов, специалност:
медицина – акушерство и гинекология.
Д-р Любомир Любенов Семов, специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология.
К.м.н. Милан Борисов Димитров, специалност: биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност:
биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност:
съдебна медицина.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност:
съдебна медицина.
Борис Петров Шахов, специалност: молекулярна биология, микробиология.
Боряна Георгиева Мечкарска, специалност:
токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност: съдебна медицина, достъп до класифиц. информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: патологоанатомия.
Вяра Василева Гусева-Димитрова, специалност: биология.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Даниел Иванов Мишин, специалност:
стоматолог, хирургична стоматология, съдебна
медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност:
медицина, съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология.
К.м.н. Милан Борисов Димитров, специалност: биохимия и микробиология.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност:
вът решни болести, к линична токсикологи я,
клинична имунология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: съдебна медицина.
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност:
биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност:
съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност: медицина, клинична хематология, вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Благомир Николаев Здравков, специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова, специалност:
клинична токсикология, професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност: съдебна медицина, достъп до класифиц. информация.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов, специалност: медицина – хирургични болести, ортопедия
и травматология.
Д-р Георги Димитров Димитров, специалност:
медицина, хирургия, съдебна медицина, достъп
до класифицирана информация.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: съдебна медицина.
Д-р Георги Тончев Георгиев, специалност:
медицина, вътрешни болести, клинична хематология, практическа диабетология.
Д-р Георги Христов Христов, специалност:
медицина, здравен мениджмънт.
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Д-р Дарина Атанасова Бучукова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Гл. асистент д-р Диана Бориславова Апостолова, специалност: професионални заболявания,
хигиена на труда.
Д-р диана Цокова Богданова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Димчо Василев Димов, специалност:
вътрешни болести.
Д-р Евдокия Найденова Гигова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиоревматология, ехокардиография – фундаментално ниво,
трансторакална ехокардиография.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност:
физикална терапия и рехабилитация, трудова
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност:
медицина, съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
К.м.н. д-р Красимира Николова Динкова,
специа лност: медицина, вът решни болест и,
пневмолог и я и фт изиат ри я, п рофесиона лни
заболявания.
Д-р Любомир Асенов Дамянов, специалност:
медицина – акушерство и гинекология.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева, специалност: медицина, клинична токсикология, достъп до класифиц. информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност:
медицина, ортопедия и травматология, хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност:
вът решни болести, к линична токсикологи я,
клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев, специалност:
клинична токсикология, достъп до класифиц.
информация.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова,
специалност: медицина, социална хигиена и
организация на здравеопазването, хигиена на
труда, професионални заболявания.
Д-р Омуртаг Денисов Чутафов, специалност:
медицина, вътрешни болести, онкология, здравен
мениджмънт.
Пейчо Илийчев Кожу харов, специалност:
съдебна медицина.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специалност: неврохирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Станимира Семкова Желязова, специалност: детски болести.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р Стоян Георгиев Миланов,
специалност: медицина, анестезиология и ин-
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тензивно лечение, спешна медицина, обществено
здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност:
медицина, анесезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев, специалност:
медицина, неврохирургия.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност:
хирургия.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност: медицина, клинична хематология, вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Аницвете Ванкова Ничева, специалност:
детски болести.
Д-р Анна Йорданова Попова, специалност:
медицина, вътрешни болести.
Д-р Благомир Николаев Здравков, специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Бойка Маринова Станева, специалност:
нервни болести.
Д-р Боньо Тодоров Бонев, специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Василева, специалност:
вътрешни болести.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова, специалност:
клинична токсикология, професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Весела Стефанова Тренева, специалност:
медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: патологоанатомия.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, специалност: медицина, пневмология и фтизиатрия,
професионални заболявания.
Д-р Веска Михайлова Маркова, специалност:
нервни болести.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов, специалност: медицина – хирургични болести, ортопедия
и травматология.
Д-р Георги Тончев Георгиев, специалност:
медицина, вътрешни болести, клинична хематология, практическа диабетология.
Д-р Гергина Нейчева Ончева, специалност:
нервни болести, професионални заболявания,
професионална квалификация: клинична електромиография.
Д-р Даниела Георгиева Меджидиева, специалност: уши, нос, гърло, професионални заболявания.
Д-р Дарина Атанасова Бучукова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
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Гл. асистент д-р Диана Бориславова Апостолова, специалност: професионални заболявания,
хигиена на труда.
Д-р Диана Георгиева Цеклеева, специалност:
медицина, вътрешни болести.
Д-р Диана Цокова Богданова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Дико Рафаел Меламед, специалност:
кардиология, вътрешни болести.
Д-р Димитър Йорданов Николов, специалност:
медицина, неврохирургия.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Людмилов Каменов, специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Димчо Василев Димов, специалност:
вътрешни болести.
Д-р Доля Петрова Николова, специалност:
медицина, невролог.
Д-р Донка Димитрова Митева, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност:
физикална терапия и рехабилитация, трудова
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Емил Христов Карамаринов, специалност:
ортопедия и травматология.
Д-р Евгени Владимиров Григоров, специалност: хирургия, сърдечно-съдова хирургия – специализация.
Д-р Евгения Нинова Василева, специалност:
медицина, вътрешни болести, ендокринология
и болести на обмяната.
Д-р Евдокия Найденова Гигова, специалност:
медицина, вътрешни болести, кардиоревматология, ехокардиография – фундаментално ниво,
трансторакална ехокардиография.
Д-р Желязка Георгиева Кавгазова-Дончева,
специалност: медицина, хигиена на труда, охрана на труда.
Д-р Зарко Иринков Йовчев, специалност:
медицина, неврохирургия.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност:
медицина, съдебна медицина.
Д-р Иван Димитров Вълков, специалност:
стомат олог и я, ор т опеди чна ст омат олог и я с
ортодонтия.
Д-р Иван Маринов Георгиев, специалност:
медицина, клинична токсикология.
Д-р Илка Ненчева Миревска, специалност:
медицина, очни болести.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Искра Славчева Кънева, специалност:
медицина, образна диагностика.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, специалност:
медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Кирил Кирилов Петров, специалност:
медицина, хирургия, лапароскопска холецистектомия.
К.м.н. д-р Красимира Николова Динкова,
специа лност: медицина, вът решни болест и,
пневмолог и я и фт изиат ри я, п рофесиона лни
заболявания.
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Гл. асист. д-р Лалка Стефанова Рангелова,
специалност: медицина, хранене и диететика,
хигиена.
Д-р Лиляна Цанева Дукова, специалност:
медицина, хигиена на труда, охрана на труда.
Д-р Любомир Костадинов Кайтазки, специалност: нервни болести, електроенцефалография
и клинична електрофизиология, достъп до класифиц. информация.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева, специалност: медицина, клинична токсикология, достъп до класифиц. иноформация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност:
медицина, ортопедия и травматология, хирургия.
Д-р Маргарита Стоянова Таушанова, специалност: медицина, вътрешни болести, онкология,
тройно негативен карцином на млечната жлеза – биологични характеристики, диагностика и
възможности за лечение.
Д-р Мариана Георгиева Близнашка, специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Марийо Бориславов Антонов, специалност: ушно-носно-гърлени болести, професионални заболявания.
Доц. д-р Мария Иванова Демирева, специалност: клинична алергология, пневмология и
фтизиатрия, професионални заболявания.
Д-р Мария Петрова Ненчева-Кирилова, специалност: медицина, гастроентерология, вътрешни
болести.
Д-р Марчо Христов Марков, специалност:
ортопедия и травматология.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност:
вът решни болести, к линична токсикологи я,
клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев, специалност:
клинична токсикология, достъп до класифиц.
информация.
Проф. д-р. Невена Костова Цачева-Христова,
специалност: медицина, социална хигиена и
организация на здравеопазването, хигиена на
труда, професионални заболявания.
Д-р Николай Иванов Стойчев, специалност:
вътрешни болести, кардиология.
Доц. Д-р Николай Славчев Ненков, специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специалност: неврохирургия.
Д-р Петър Захариев Грънчаров, специалност:
офталмология.
Д-р Петър Младенов Илиев, специалност:
нервни болести, неврохирургия.
Д-р Радослав Радев Радев, специалност: медицина, фармакология, фитотерапия.
Д-р Райна Михайлова Димитрова, специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Румен Борисов Милошев, специалност:
ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести.
Д-р Румен Вълчев Христов, специалност: медицина, вътрешни болести, нефрология, пункционна бъбречна биопсия, абдоминална доплерова
ехография, конвенционална ехография, достъп
до класифиц. информация.
Д-р Светла Божкова Гацова, специалност:
медицинска физкултура, рехабилитация, ирисова
диагностика, аурикулотерапия и природолечение,
китайски традиционни методи – акупунктура
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и моксибустия, китайска гимнастика и масаж
за деца и възрастни, физическо възпитание и
кинезитерапия. здравен мениджмънт.
Д-р Станимира Семкова Желязова, специалност: детски болести.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: съдебна медицина.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност:
медицина, анесезиология и реанимация.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност:
хирургия.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност: психиатрия.
Доц. д-р. Борис Иванов Щърбанов, специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Валентина Василева Маринова, специалност: психиатрия.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност:
психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност:
психиатрия.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност:
клинична психология, експерт по психологически проблеми, експерт-оценител на материални
активи.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност:
психиатрия.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност: психиатрия.
Д-р Евелина Ценова Енчева, специалност:
психиатрия.
Д-р Елена Михайлова Иванова, специалност:
медицина, психиатрия, детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност:
психиатрия.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специалност: психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева,
специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност:
психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност:
психиатрия.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова, специалност: психиатрия.
Д-р Красимира Георгиева Марчева, специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Люба Савова Казакова, специалност:
психиатрия.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност:
психиатрия.
Д-р Маргарита Илиева Коцева-Денчева, специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Мария Владимирова Николова, специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност:
психиатрия.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева, специалност: психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова, специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност:
психиатрия.
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Д-р Петко Величков Величков, специалност:
психиатрия.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност:
психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност: психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност:
психиатрия.
Д-р Христо Александров Теодосиев, специалност: психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност:
психиатрия.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
А не та Пе т рова Ата насова, спец иа л нос т:
психологи я – специа лизаци я по к линична и
консултативна психология, допълнителна специализация по психология на развитието, образованието и културата, доктор по „научна
психология“ – „Идентификация на специфични
нарушения на способността за учене в начална
училищна възраст“.
Боянка Петрова Корнажева, специалност:
психология.
Д-р Валентина Василева Маринова, специалност: психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска, специалност:
психология, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Васил Илиев Димитров, специалност: социална и политическа психология.
Васка Димитрова Узунова, специалност: психология, клинична и консултативна психология,
достъп до класифиц. информация.
Веселина Георгиева Величкова, специалност:
психология, специализация: клинична и консултативна психология, социална психология,
професионална квалификация: психолог, учител
по психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов, специалност: психология, специализация: трудова и организационна психология, клинична и консултативна
психология.
Галина Бориславова Иванова, специалност:
психология, туризъм.
Галина Великова Кубратова, специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност:
клинична психология, експерт по психологически проблеми, експерт-оценител на материални
активи.
Галина Христова Василева, специалност:
философия, психолог.
Георги Динев Димитров, специалност: психология.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност: психология, достъп до класифиц.
информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова,
специалност: психология.
Димитринка Стоянова Андреева, специалност:
психология, личностова патология и опасно поведение, терапевтична ситуация.
Драгомир Иванов Падежки, специалност:
психология – клинична и консултативна психо-
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логия, психология на развитието, образованието
и културата, психодрама – терапевт.
Елена Константинова Кърпачева, специалност: психология.
Елеонора Костадинова Василиева, специалност: психология – социална психология, съдебна
психология, съдебно-психологична експертиза,
съдебно-психиатрична експертиза.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност:
психология, социална психология, к линична
психология.
Ивана Генова Иванова, специалност: психология.
Инна Георгиева Бранева, специалност: психология, психодрама – терапевт.
Искра Нонева Митева, специалност: психология, трудова и организационна психология:
клинична и консултативна психология.
Д-р Кирил Кирилов Петров, специалност:
медицина, хирургия, лапароскопска холецистектомия.
Д-р Лиляна Цонкова Дукова, специалност:
психология.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност: педагогика – специалист по педагогика и преподавател
в средните училища, психология.
Люси Методиева Костадинова, специалност:
психология.
Миглена Коцева Димитрова, специалност:
клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова, специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова, специалност: психолог, медицинска психология и педагогическа
рехабилитация, достъп до класифиц. информация.
Роксана Величкова Бънъцяну, специалност:
психология – клинична и консултативна психология, социална психология, ориентирана към
решения психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Росица Иванова Маркова, специалност: психология.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност:
психиатрия.
Светла Кирилова Николова, специалност:
психология, социална психология, когнитивноповеденческа психотерапи я, психо-социални
интервенции при зависими пациенти.
Светлана Иванова Димитрова, специалност:
психология, разрешение за достъп до класифицирана информация.
Снежанка Дончева Божилова, специалност:
начална училищна педагогика, психология – юридическа психология, социална педагогика – мениджмънт на социално-педагогическите дейности, позитивна психотерапия, социална работа
с деца и семейства в риск.
Станислав Пет ров Пандин, специа лност:
психология – детска и юношеска психология
(диагностика и консултиране).
Христо Йорданов Йорданов, специалност:
психологи я, социална психологи я, социална
превенция.
Ца н ко Па н т елеев Ца н ков, спец иа л нос т:
психология.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
психология, достъп до класифиц. информация.
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3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност: психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Боянка Петрова Корнажева, специалност:
психология.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност:
психиатрия.
Васка Димитрова Узунова, специалност: психология, клинична и консултативна психология,
достъп до класифиц. информация.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност:
психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова, специалност:
психология, клинична и консултативна психология, социална психология, психолог, учител по
психология, етика и логика.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Галин Георгиев Гергов, специалност: психология, трудова и организационна психология,
клинична и консултативна психология.
Галина Великова Кубратова, специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност:
психиатрия.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност: психология, достъп до класифиц.
информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова,
специалност: психология.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност: психиатрия.
Драгомир Иванов Падежки, специалност:
психология – клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата, психодрама – терапевт.
Елена Константинова Кърпачева, специалност: психология.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност:
психиатрия.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност:
психология, социална психология, к линична
психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специалност: психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева,
специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност:
психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност:
психиатрия.
Ивана Генова Иванова, специалност: психология.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова, специалност: психиатрия.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност: педагогика – специалист по педагогика и преподавател
в средните училища, психология.
Лиляна Цонкова Дукова, специалност: психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност:
психиатрия.
Люси Методиева Костадинова, специалност:
психология.

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

Д-р Мария Владимирова Николова, специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност:
психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова, специалност:
клинична психология.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева, специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност:
психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова, специалност: психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност:
психиатрия.
Росица Николова Ганева, специалност: психология, предучилищна педагогика – педагогически модели за познавателно и социално развитие,
детска и юношеска училищна психология.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност: психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност:
психиатрия.
Ца н ко Па н т елеев Ца н ков, спец иа л нос т:
психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност:
психиатрия.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
психология, достъп до класифиц. информация.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност: психиатрия здравен мениджмънт.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност: психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност:
психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска, специалност:
психология, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност:
психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова, специалност:
психология, специализация: клинична и консултативна психология, социална психология,
професионална квалификация: психолог, учител
по психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов, специалност: психология, специализация: трудова и организационна психология, клинична и консултативна
психология.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност:
клинична психология, експерт по психологически проблеми, експерт-оценител на материални
активи.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност:
психиатрия.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност: психология, достъп до класифиц.
информация.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност: психиатрия.
Драгомир Иванов Падежки, специалност:
психология – клинична и консултативна психо-
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логия, психология на развитието, образованието
и културата, психодрама – терапевт.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност:
психиатрия.
Елена Константинова Кърпачева, специалност: психология.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност:
психология, социална психология, к линична
психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специалност: психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева,
специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност:
психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност:
психиатрия.
Ивана Генова Иванова, специалност: психология.
Искра Нонева Митева, специалност: психология, трудова и организационна психология:
клинична и консултативна психология.
Лиляна Цонкова Дукова, специалност: психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност:
психиатрия.
Люси Методиева Костадинова, специалност:
психология.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност:
психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова, специалност:
клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова, специалност:
педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова, специалност: психолог, медицинска психология и педагогическа
рехабилитация, удостоверение – чл. 17, т. 8 от
Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова, специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност:
психиатрия.
Д-Р Петко Величков Величков, специалност:
психиатрия.
Роксана Величкова Бънъцяну, специалност:
психология – клинична и консултативна психология, социална психология, ориентирана към
решения, психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност:
психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност: психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност:
психиатрия.
Траянка Бойкова Григорова, специалност:
клинична психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност:
психиатрия.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
психология, удостоверение – чл. 17, т. 8 от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
Ца н ко Па н т елеев Ца н ков, спец иа л нос т:
психология.
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4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Аделина Венциславова Дянкова, специалност:
икономика и управление на вътрешната търговия.
А д риа н М и ха й лов Вел чев, спец иа л нос т:
счетоводна отчетност, оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Адриана Иванова Попова-Кръстева, специалност: финанси, одитор.
Албена Иванова Захова, специалност: счетоводство и контрол.
Албена Любомирова Нинова, специалност:
счетоводство и контрол.
А лбена Стефанова Радоева, специалност:
статистика и иконометрия.
А лександър Евлогиев Николов, специа лност: международни икономически отношения,
автоматизация и комплексна механизация на
машиностроенето.
Александър Иванов Кюркчиев, специалност:
математика, специализация: статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и
промили върху цени и задължения.
Александър Стефанов Миланов, специалност:
счетоводство и контрол.
Анелия Венциславова Минчева, специалност:
счетоводство и контрол.
Александър Маринов Кънев, специалност:
счетоводство и контрол, одитор в публичния
сектор.
Александър Симеонов Александров, специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
разработване на проекти по програми на ЕС.
Александър Теодоров Михайлов, специалност:
финанси и кредит.
Александър Цветанов Попов, специалност:
счетоводство и контрол.
А лла Германовна Казакова, специалност:
счетоводна отчетност.
Анастасия Димитрова Енчева, специалност:
право, счетоводни експертизи.
Анастасия Тиколова Тодорова, специалност:
икономика на промишлеността.
Ангел Харизанов Ковачев, специалност: счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност:
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи, МСС.
А ндрей Христов К юркчиев, специалност:
икономика и управление на транспорта, право.
А нели я К и ри лова Злат ева, спец иа лнос т:
счетоводство и контрол, международни икономически отношения.
А нелия Тодорова А нгелова, специалност:
счетоводство и контрол, достъп до класифиц.
информация.
Анета Борисова Панайотова, специалност:
икономика на промишлеността, право – ограничена правоспособност.
Анета Евгениева Янкова, специалност: управление и планиране на народното стопанство,
специализация: организация и технология на
държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови експертизи.
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А нета Крумова Михайлова, специалност:
финанси и кредит.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева, специалност: планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Ани Йорданова Деянова, специалност: счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност: счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
Ани Петрова Николова, специалност: финанси
и кредит.
Анита Бориславова Асенова, специалност:
индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова, специалност: счетоводство и контрол – счетоводство и контрол на
нефинансовите предприятия, контрол и анализ
на фирмената дейност – финансово-ревизионен
и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, специалност: финанси, данъчна и митническа администрация, оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Анна Йорданова Христова, специалност: икономика и управление на индустрията.
Антоан Василев Георгиев, специалност: счетоводна отчетност.
Антоанета Йорданова Терзиева, специалност:
счетоводство и контрол, финанси на предприятията, експерт по съдбено-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
А нтоанета Христова Раева, специа лност:
организация на производството и управление в
промишлеността, организция и методология на
счетоводната отчетност в транспорта.
Антон Димитров Димов, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифиц. информация.
Антонина Стефанова Ангелова, специалност:
финанси.
А нтони я Димит рова Фака лийска, специалност: финанси и кредит, оценител на цели
държани и общински предприятия, земеделски
земи, достъп до класифиц. информация.
Ася Ангелова Кръстева, специалност: контрол
и анализ на фирмената дейност.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансовоикономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
Асен Боянов Кирилов, специалност: финанси.
счетоводство и контрол.
Асен Данчев Димитров, специалност: финанси, счетоводство и контрол, банков мениджмънт,
съдебно-счетоводни експертизи.
Атанас Петров Аргиров, специалност: икономика на промишлеността, достъп до класифиц.
информация.
Атанаска Маринова Джерманова, специалност: финанси и кредит, независим финансов
одит на финансови отчети съгл. МС за фин.
отчитане и МОС.
Атанаска Филипова Димитрова, специалност:
счетоводна отчетност.
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Ахинора Димитрова Лазарова, специалност:
застрахователно и социално дело, ефективно
у правление на промишленото предпри ятие,
технология на машиностроенето.
Беки Давид Ашер, специалност: организация
на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински
предприятия, на финансови институции.
Биляна Демирева Демирева, специалност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнесадминистрация, специалист по маркетинг.
Биляна Ивова Комитова, специалност: финанси, съдебни експертизи.
Бисер Драгов Белев, специалност: счетоводство и контрол.
Блага Димитрова Димитрова, специалност:
застраховане и социално дело, счетоводство и
контрол.
Богданка Луканова Иванова, специалност:
управление на бизнеса.
Богиня Любомирова Боянова, специалност:
счетоводство и контрол.
Божидар Николов Данчев, специалност: международни икономически отношения, двигатели
с вътрешно горене.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова, специалност: икономика на кооперациите, счетоводство на нефинасовите предприятия – счетоводен
мениджмънт в кооперациите, икономика на
търговията.
Бойко Младенов Доленск и, специа лност:
счетоводство и контрол, информатика.
Борис Асенов К арабел ьов, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Борис Любомиров Ненчев, специалност: финанси и отчетност.
Божидар Георгиев Кънев, специалност: счетоводна отчетност, бизнес мениджмънт, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи.
Божидар Стоянов Му чаков, специалност:
икономика и организация на труда, организация
и методология на счетоводната дейност.
Борислав А н д реев Боянов, спец иа лност:
счетоводство, доктор по счетоводна отчетност,
контрол и анализ на стопанската дейност.
Борислав Димитров Божинов, специалност:
публична администрация – данъчна администрация, оценител на недвижими имоти, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски, специалност:
статистика, достъп до класифиц. информация.
Боряна Александрова Добрева, специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи, достъп до класифиц. информация.
Боряна Стоянова Маринова, специалност:
стопанско у правление, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
вътрешен одит на системи по качество, достъп
до класифиц. информация.
Боянка Рангелова Георгиева, специалност:
икономика и управление на селското стопанство,
счетоводство, финанси и контрол.
Ва лентин Емилов А нгелов, специа лност:
счетоводство и контрол.
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Валентин Генчев Гетов, специалност: управление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров, специалност:
икономика и управление в транспорта, специализация: международен транспорт.
Валентина Василева Василева, специалност:
счетоводство и контрол, организация и технология на счет. в нефинансовите предприятия.
Валентина Иванова Боянова, специалност:
икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов, специалност: икономика
на търговията, валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Райков Ботев, специалност: управление и планиране на народното стопанство, мениджмънт, вътрешен одитор в публичния сектор.
Валери Христов Христов, специалност: организация на производството и управление в
транспорта.
Валерий Иванов Обретенов, специалност:
икономика и управление на строителството,
оценител на недвижими имоти; ценообразуване
на недвижими имоти и строителство.
Ва лери я Жекова Назърова, специа лност:
счетоводство и контрол.
Ваня Великова Григорова, специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова, специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство
и контрол, МИО, право, оценка на права на интелектуална и индустриална собственост, оценка
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, достъп до класифиц. информация.
Ваня Иванова Николова, специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Радославова Рачева, специалност: счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев, специалност:
външна търговия.
Васил Иванов Вутов, специалност: публична
администрация – управление на Европейски
проекти, застрахователно дело.
Васил Любенов Василев, специалност: икономика на промишлеността, държавен фин. контрол.
Вася Стефанова Митева, специалност: машинна обработка, НСС и МСС; първоначално
обучение по защита на класифиц. информация.
Веселина Иванова Карамешева-Генчева, специалност: счетоводство и контрол.
В е с е л и н а И л иев а Та нев а , с пец и а л но с т:
ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата информация).
Вяра Петрова Кукова, специалност: финанси,
регистриран одитор.
Васи л М ла денов Георг иев, спец иа л нос т:
икономика и организация на МТС, достъп до
класифиц. информация.
Васил Тодоров Петров, специалност: планиране, МСС, одитор на системи за управление
на качеството, оценител на земеделски земи,
машини и съоръжения.
Василка Божилова Веселинова, специалност:
икономика, планиране и отчетност на търговията
и МТС, търговия – средно образование.
Василка Борисова Анастасова, специалност:
икономика на промишлеността.
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Васко Крумов Ефремов, специалност: счетоводна отчетност.
Велин Кънчев Филипов, специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева, специалност:
счетоводство и контрол; електрически машини
и апарати.
Величка Генчева Тодорова, специа лност:
планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Велка Георгиева Христова, специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Вел ян Железчев Железчев, специа лност:
финанси.
Венелин Борисов Томов, специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифиц. информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венелин Петров Велев, специалност: счетоводна отчетност.
Венета Благоева Костадинова, специалност:
машинна обработка на икономическата информация.
Венета Иванова Христова, специалност: финанси и кредит.
Венцислав Димитров Коцев, специалност:
икономика на ту ризма, предприемачество и
мениджмънт в туризма.
Венцислав Димитров Божков, специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление.
Венцислав Николов Атанасов, специалност:
управление и икономика на АПП, оценител на
МПС, земеделски земи.
Вера Евтимова Профирова, специалност: машиностроителни технологии и производствена
техника, счетоводство и контрол, оценител на
машини и съоръжения, експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи.
Вера Николова Коларова, специалност: икономика и управление на търговията.
Весела С т оянова Маркова, спец иа лнос т:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Весел и н Д и м и т ров Я н ков, спец иа л нос т:
организация на производството и управление
в промишлеността, ръководител движение и
търговска експлоатация.
Веселина Георгиева Попова, специалност:
икономика – бизнес администрация, оценка на
търговски предприятия, оценка на инвестиционен проект.
Веселина Цвяткова Борисова, специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Виктор Георгиев Сираков, специалност: икономика и управление на търговията.
Веселина Динкова Динкова, специалност:
счетоводство и контрол, външна търговия и
международно право, международни счетоводни
стандарти.
Веска Димит рова Спасова, специа лност:
икономика на промишлеността, МСС.
Веска Стефанова Грънчарова, специалност:
счетоводна отчетност, удостоверение – чл. 17, т. 8
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от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС, достъп
до класифиц. информация.
Виктория Младенова Митова, специалност:
финанси.
Виолета Венелинова Георгиева, специалност:
счетоводна отчетност, достъп до класифиц. информация.
Виолета Иванова Докузова, специалност:
финанси и кредит, оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в т ърговски дружества, на
недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Вилма Кръстева Дичева, специалност: икономика и организация на труда.
Виолета Димитрова Младенова, специалност:
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифиц. информация.
Виолета Димитрова Панчева, специалност:
управление и икономика на АПП, експерт-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Виолета Кирилова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол, счетоводство и одит в
нефинансовите предприятия, стопански и финансов контрол.
Виолета Николова Стоянова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова, специалност:
счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Христова Минциду, специалност:
финанси.
Влади Христов Чамов, специалност: икономическа педагогика.
Владимир Иванов Тинев, специалност: счетоводство и контрол.
Владимир Атанасов Буюклиев, специалност:
международни икономически отношения.
К.и.н. Владимир Иванов Шулев, специалност:
организация на производството и управление
на производствения процес, математика – математическо осигуряване, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
финансови активи и финансови институции.
Владимир Николаев Евтимов, специалност:
счетоводство и контрол, финансов контрол,
търговия, маркетингови проучвания.
Владимира Петрова Сарандалиева, специалност: счетоводство и контрол.
Галина Лозева Зафирова, специалност: счетоводство и контрол, икономика – бизнес администрация, икономика, планиране и отчетност
на търговията.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова,
специалност: финанси.
Галина Цветкова Цакова-Денчева, специалност: икономика и организация на труда, счетоводство и контрол.
Галя Милчева Маринова, специалност: счетоводство и контрол.
Гана Александрова Богданова, специалност:
счетоводна отчетност, експерт по счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
оценител на инвестиционен проект.
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Ганка Миткова Герасимова, специалност:
счетоводна от четност, дост ъп до к ласифиц.
информация.
Георги Александров Гьошев, специалност:
счетоводство и контрол.
Георги Атанасов Атанасов, специалност: счетоводна отчетност, макроикономика – управление на човешките ресурси, съдебно-счетоводни
експертизи.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност:
финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни
организации.
Георги Костадинов Русев, специалност: счетоводство и контрол, стопански бизнес и мениджмънт, електронна техника и микроелектроника.
Георги Крумов Стоилов, специалност: икономика, организация и управление на селското
стопанство.
Георги Петров Захариев, специалност: икономика и управление на транспорта, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Петров Младенов, специалност: счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Стоянов, специалност: икономика на промишлеността.
Георги Сандов Николов, специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Георги Троцки Малев, специалност: икономика на сигурността и отбраната – финанси и
счетоводство на въоръжените сили, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите,
финансов ревизор, достъп до класифицирана
информация.
Гергана Велемирова Георгиева, специалност:
финанси и кредит, финансово право.
Гергана Томова Масурска, специалност: счетоводство и контрол; бизнес администрация.
Гергина Максимова Атанасова, специалност:
планиране.
Грета Петрова Тотева, специалност: маркетинг
и мениджмънт, достъп до класифиц. информация.
Григор Димитров Григоров, специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова, специалност:
статистика, цени и ценообразуване, съдебносчетоводни експертизи, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, вътрешен контрол
и вътрешен одит, одит в общините.
Даниел Сергеев Илиев, специалност: счетоводство.
Даниела Богданова Гигова, специалност: икономика и мениджмънт, инженер по компютърни
системи, обследване за енергийна ефективност.
Даниела Василева Джаджарова, специалност:
икономика, финанси и счетоводство.
Даниела Иванова Пау нова, специа лност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Даниела И лиева Васи лева, спец иа лност:
икономика и организация на труда.
Даниела Илиева Колева, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
маркетинг и иновация, кариерен консултант,
педагог.
Даниела Митова Баева, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски
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земи, права на интелектуална и индустриална
собственост и други фактически отношения, цели
държавни и общински предприятия.
Даниела Николова Грозданова, специалност:
икономика и управление промишлеността, оперативно управление в производствения процес
в промишлеността.
Даниела Христова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол.
Данчо Петров Данчев, специалност: икономика и управление на търговията.
Даня Николова Иванова, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова, специалност:
финанси, информационни технологии в банковото дело.
Деница Юриева Маринова, специа лност:
счетоводство и контрол.
Десислава Бойкова Велинова, специалност:
бизнес администрация, финанси.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност: икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова, специалност:
счетоводство и контрол.
Десислава Емилова Петкова-Манойлова, специалност: счетоводство и контрол, корпоративна
икономика, оценител на недвижими имоти, на
търговски предприятия и вземания.
Десислава Сашова Николова, специалност:
счетоводство и контрол, агромениджмънт.
Диан Сергеев Тишевишк и, спец иа лност:
икономика – международна икономика и мениджмънт.
Диана Божидарова Василева, специалност:
счетоводство и контрол, фирмено счетоводство.
Диана Данчева Георгиева, специалност: икономика и организация на труда.
К.и.н. Диана Иванова Бобевска, специалност:
икономика и организация на селското стопанство.
Димитър Георгиев Бакърджиев, специалност:
финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров, специалност:
икономика и организация на труда, съдебносчетоводни експертизи.
Димитър Георгиев Димитров, специалност:
аграрна икономика, експерт-счетоводител/регистриран одитор.
Димитър Живков Живков, специалност: социално-икономическо планиране.
Димитър Карушков Димитров, специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър К ирилов Радонов, специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Димитрина Владимирова Крумова, специалност: икономика и отчетност на търговията
и промишлеността, средно образование, МСС.
Димитринка Стоянова Минева, специалност:
икономика и управление на селското стопанство;
вътрешен одитор в публичния сектор; оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност: счетоводна отчетност.
Д и м чо Ата нас ов Б орис ов, спец иа л нос т:
финанси и кредит, икономика на транспорта,
автотехническа експертиза.
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Дияна Иванова Стефанова-Евтимова, специалност: счетоводство и контрол, металургия
на черните метали, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Добрин Стефанов Иванов, специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Добринка Добромирова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов, специалност: икономика на труда, достъп до класифиц.
информация.
Доника Юлианова Георгиева, специалност:
счетоводство и контрол, аграрна икономика.
Донка Бончева Чешмеджиева, специалност:
счетоводство и контрол.
Донка Димитрова Петрова, специалност:
икономист счетоводител, мениджър, експертсчетоводител – регистриран одитор, оценител
на търговски предприятия и вземания.
Доротея Максимова Бачева, специалност:
икономика на търговията.
Дъблина Стефанова Илиева, специалност:
счетоводна отчетност.
Дора Любенова Гърчева, специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Дора Петрова Марелова, специалност: счет овод на о т че т нос т, оцен и т ел на т ърг овск и
предприятия.
Евгения Георгиева Павлова, специалност:
икономика на промишлеността, достъп до класифиц. информация.
Евгения Иванова Сматракалева, специалност:
счетоводство и контрол.
Евгения Николова Генова-Петрова, специалност: счетоводна отчетност.
Евгения Пенкова Коева, специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Евелина Първанова Манчева-Тонева, специалност: счетоводство и контрол.
Екатерина Валериева Петкова, специалност:
счетоводство и контрол.
Екатерина Христова Мирчева, специалност:
банково, застрахователно и осигурително дело,
икономист-счетоводител.
Елена Алексанровна Моллова, специалност:
счетоводство и контрол, МСС.
Елена Илиева Илиева, специалност: международни икономически отношения.
Елена Георгиева Павлова, специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Колева Йолашка-Митова, специалност:
счетоводство и контрол, достъп до класифиц.
информация.
Елена Константиновна Асенова, специалност:
планиране на промишлеността, международни
счетоводни стандарти.
Елена Крумова Малинова, специалност: счетоводна отчетност.
Еленка Петрова Иванова, специалност: икономика, планиране и отчетност на търговията
и МТС, специализация: счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
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Елена Петрова Томова, специалност: счетоводство и контрол, международни икономически
отношения.
Елена Стефанова Георгиева, специалност:
икономика на промишлеността.
Елена Янкова Димитрова, специалност: счетоводство и контрол.
Елза Цветанова Фролошка, специалност:
туризъм, оперативно счетоводство.
Елисавета Владова Асенова, специалност:
икономика и организация на труда, оценител
на търговски предприятия.
Елисавета Христова Джеренарова, специалност: счетоводна отчетност.
Елица Асенова Маркова, специалност: счетоводна отчетност, подготовка, разработка и
управление на проекти, финансирани от ЕС,
МСС, съдебно-счетоводни експертизи.
Елка Павлова Коцева, специалност: счетоводство и контрол.
Екатерина Йорданова Аргирова, специалност:
счетоводна отчетност, дипломиран одитор.
Емил Атанасов Марин, специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на
търговски предприятия и вземания, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Емил Димитров Нейков, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифиц. информация.
Емил Димитров Симеонов, специалност:
икономика и управление на търговията, финанси
и счетоводство, право.
Емил Любенов Генов, специалност: социално
икономическо планиране.
Д-р Емил Емилов Митов, специалност: стопанско управление – стратегическо управление.
Емил Трайков Стоянов, специалност: счетоводна отчетност, работа с бази данни.
Емилия Александрова Ганева, специалност:
счетоводство и контрол.
Емилия Бонева Стоянова, специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти,
оценка на търговски предприятия.
Емилия Георгиева Тодорова, специалност:
бизнес администрация.
Емилия Живкова Хаджиева, специалност:
икономика и управление на селското стопанство,
финанси и кредит – средно образование.
Емилия Стоянова Захариева, специалност:
счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Емил Костов Ангелов, специалност: финанси – банково дело.
Жанета Иванова Илиева, специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Жени Петкова Гаджалова, специалност: счетоводна отчетност, публична администрация.
Живка Янчева Баджакова, специалност: счетоводство и контрол.
Жулиета Страшимирова Господинова, специалност: икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
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Златка Танева Добрева, специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на земеделски земи, достъп до класифиц. информация.
Зорка Костадинова Георгиева, специалност:
счетоводна отчетност.
Зорница Вълкова Михалова, специалност:
финанси.
Зорница Николаева Иванова, специалност:
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими
имоти, оценител на машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова, специалност:
маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни
експертизи.
Ивайло Ва лентинов Динев, специа лност:
счетоводство и контрол.
И ва й ло И ва нов Дел и йск и, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, финансово-счетоводни
експертизи.
Ивайло Николов Бойчев, специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни
стандарти.
Ивайло Петков Узунов, специалност: счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.
Ивайло Симеонов Стоев, специалност: счетоводство и контрол.
Иван Борисов Вутов, специалност: икономика
на труда, санитарен инспектор.
Иван Владимиров Лазаров, специа лност:
счетоводство и контрол.
Иван Димитров Петров, специалност: икономика на труда и социално дело.
Иван Емилов Милев, специалност: маркетинг,
съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Младенов Младенов, специалност: счетоводна отчетност.
Иван Петров Йонов, специалност: счетоводна
отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифиц. информация.
Иван Петров Ласков, специалност: счетоводна
отчетност, икономика, организация и управление
на промишленото производство.
Иван Христов Узунов, специалност: финанси
и кредит, специалност: счетоводство на селското
и горското стопанство, специализация: мениджмънт и маркетинг на малка фирма и средно
предприятие, достъп до класифиц. информация.
Иванка Георгиева Златева, специалност: финанси и кредит; бизнес администрация.
Ивелина Христова Манчева, специалност:
финанси.
Иво Любомиров Димов, специалност: финанси, оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки, специалност: счетоводство и контрол.
Илиан Атанасов Георгиев, специалност: счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова, специалност:
счетоводна отчетност.
Илия Стефанов Алексиев, специалност: народностопанско планиране.
Илияна Георгиева Милкова, специалност:
счетоводство и одитинг.
Или яна Пет рова Тодорова, специа лност:
стопанско управление.
Илка Нецова Георгиева, специалност: счетоводство и контрол.
Ирена Васи лева Ц вет кова, спец иа л нос т:
финанси.
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Ирина Димитрова К ьосева, специалност:
счетоводство и контрол, банков мениджмънт.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова,
специалност: социално-икономическо планиране, обществени поръчки, счетоводна и данъчна
уредба.
Ирина Стефанова Спасова, специа лност:
счетоводство и контрол.
Ирина Тодорова Илиева, специалност: счетоводство и контрол.
Ирина Цветкова Цветкова, специа лност:
счетоводство и контрол.
Искра Асенова Айвазова, специалност: икономика и организация на селското стопанство,
основи на мениджмънта.
Йоана Тодорова Коновска, специалност: счетоводство и контрол.
Йорданка Костадинова Александрова, специалност: маркетинг, счетоводство и контрол – информационни технологии в счетоводството и
одита в нефинансовите предприятия.
Йорданка Николова Манова, специалност: счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Йорданка Павлова Лазарова, специалност:
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка Стефанова Панайотова, специалност: статистика.
Йорданка Стойнева Канова, специалност:
икономика и организация на МТС, фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Йорданка Тодорова Николова, специалност:
макроикономика – банково и застрахователно
дело.
Йорданка Тончева Кавръкова, специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Камен Иванов Станков, специалност: икономика и управление на индустрията, оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Катерина Атанасова Михова, специалност:
икономика на вътрешната т ъргови я, горско
стопанство, достъп до класифиц. информация.
Катерина Георгиева Захариева, специалност:
счетоводство и контрол.
Катя Любомирова Стоилкова, специалност:
икономист-счетоводител.
Катя Светлинова Занева, специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Катя Спасова Иванова, специалност: счетоводна отчетност.
Клавдия Иванова Луканова, специалност: счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт,.
Кирил Кралчев Методиев, спецалност: счетоводна отчетност.
Констанца Иванова А лександрова, специалност: финанси и кредит, държавен финансов
контрол.
Костадин Георгиев Грънчаров, специалност:
организация на производство и управление в
промишлеността.
Костадин Иванов Драгнев, специалност: счетоводство и контрол, икономика на малките и
средните предприятия.
Красимир Костов Киров, специалност: счетоводство и контрол.
Красимир Манолов Петров, специалност:
счетоводна отчетност.
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Красимира Методиева Коцева, специалност:
икономика на т ъргови ята и промишленост
та – средно икономическо образование.
Красимира Славчева Тодорова, специалност:
финанси.
Красимира Цветкова Горянова, специалност:
икономика и организация на труда.
Крум Янков Николов, специалност: счетоводство и контрол, международни икономически
отношения и митническа политика.
Кънчо Аркадиев Николов, специалност: организация на производството и управление в
промишлеността.
Лазарина Николова Койчева, специалност:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифиц. информация.
Лидия Ангелова Занова, специалност: икономика на транспорта, финанси и счетоводство,
финансов мениджмънт на фирмата.
Лидия Богомилова Пешева, специалност:
счетоводство и контрол.
Лидия Георгиева Савкова, специалност: икономика, счетоводна отчетност.
Лидия Добринова Кираджиева, специалност:
финанси и кредит.
Лидия Петрова Лазарова-Атева, специалност:
счетоводна отчетност, МСС, Международни стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
Лидия Петрова Лютакова, специалност: счетоводство и контрол.
Лидия Траянова Илиева, специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Борисова Арнаудова, специалност:
финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова, специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Маринова Трифонова, специалност:
икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова, специалност: икономика и отчетност на търговията и промишлеността, данъци и данъчно облагане на фирми и
физически лица.
Лилия Фидосова Томова, специалност: счетоводство и контрол.
Лил яна Георгиева Станева, специа лност:
ИОМТС, научна организация на производството,
труда и управлението в промишлеността; данъци
и данъчно облагане на фирми и физически лица.
Лиляна Димитрова Пенева, специалност:
икономика на труда, финанси и счетоводство.
Лиляна Пламенова Свиленова, специалност:
счетоводство и контрол.
Лиляна Савова Доленска, специалност: счетоводство и контрол, МСС.
Лозан Кирилов Дойчев, специалност: статистика.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова, специалност: счетоводство и контрол, мениджмънт и
маркетинг, оценител на недвижими имоти, на
машини и съоръжения.
Лъчезар Асенов Лазаров, специалност: управление на териториалните системи, счетоводство
и контрол.
Любка Огнянова Иванова, специалност: икономика на кооперациите, финанси, регистриран
одитор.
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Любомир Аспарухов Иванов, специалност:
счетоводство и контрол – организация и технология на счетоводството в нефинансовите
предприятия.
Любомир Бонов Бонев, специалност: социално-икономическо планиране, оценител на
недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Валериев Илчовски, специалност:
счетоводство, право.
Любомир Илиев Полинчев, специалност:
счет овод на о т чет нос т, д и п лом и ра н од и т ор,
независим финансов одит по международните
счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти.
Любомир Константинов Васев, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, маркетинг и мениджмънт.
Любомир Цветков Йотов, специалност: международни икономически отношения, съдебносчетоводни експертизи.
Людмила Недялкова Колева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Малинка Атанасова Димитрова, специалност:
икономика на промишлеността, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Маргари та Бла г о ева Я к и мова, спец иа лнос т: соц иа л но -и коном и ческа и нформа ц и я;
право – морско право, оценител на недвижими
имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Маргарита Евгениева Ранчинска, специалност:
счетоводство и контрол.
Маргарита Здравкова Иванова, специалност:
финанси и кредит, държавни финанси, финанси,
счетоводство и данъчно регулиране дейността
на фирмата.
Маргарита Методиева Георгиева, специалност:
счетоводна отчетност.
Маргарита Петкова Динкова, специалност:
финанси и кредит.
Маргарита Петрова Апостолова, специалност: финанси и кредит, достъп до класифиц.
информация.
Мариана Величкова Божкова, специалност:
финанси и кредит, банково дело, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, лиценз за оценка на финансови институции.
Мариана Георгиева Шебова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Мариана Димова Ангелова, специалност: икономическа педагогика, оценител на недвижими
имоти, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, експерт-оценител на оригинали и
фалшификати, реплики, копия и интерпретации
на предмети от метали, оценка на бижута и
скъпоценни камъни, оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти,
машини, съоръжения и други активи, земеделски
земи, достъп до класифиц. информация.
Мариана Господинова Едрева, специалност:
счетоводство и контрол, макроикономика, управление на човешките ресурси.
Мариана Трендафилова Николова, специалност: икономика и организация на селското
стопанство, научна организация и заплащане
на труда.
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Мариела Йончева Финкова, специалност:
счетоводство и контрол, индустриален мениджмънт – маркетинг.
Мариета Димитрова Плочева, специалност:
икономика и организация на труда, бизнес френски, трансферно ценообразуване.
Мариета Иванова Камбова, специалност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифицирана информация.
Мариета Р у менова Най денова-Георг иева,
специалност: счетоводство и контрол, експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Марина Кирилова Здравкова, специалност:
МИО, среден мениджър.
Марияна Тонева Банчева, специалност: стопанско управление; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Марко Петров Терзийски, специалност: счетоводна отчетност.
Марийка Стефанова Цолачева, специалност:
интелектуална собственост, финанси и счетоводство, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова, специалност:
народностопанско планиране.
Марина Иванова Георгиева, специалност:
финанси и кредит.
Маринела Христова Ангелова, специалност:
счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова, специалност: икономика и управление на промишленост
та, интелектуална собственост, право.
Мария Богомилова Златкова, специалност:
счетоводство и контрол.
Мария Бонева Петкова, специалност: икономика и управление на транспорта, публична
администрация.
Мария Георгиева Малева, специалност: икономика и организация на труда.
Мария Иванова Чочева-Тончева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Мария Лозанова Симеонова, специалност:
икономика и управление на търговията.
Мария Кирилова Костова, специалност: социално-икономическо планиране.
Мария Манолова Балджиева, специалност:
финанси и кредит, застрахователен мениджмънт,
вътрешен одитор в публичния сектор.
Мария Николаева Иванова, специалност:
стопански и финансов контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Петрова Колева, специалност: финанси
и кредит, право.
Мария Райкова Райкова, специалност: счетоводство и контрол, здравен мениджмънт, химия.
Мария Стефанова Войникова, специалност:
икономика на промишлеността.
Мария Христова Димитрова, специалност:
финанси и кредит, финанси и управление на
фирмите, управление и счетоводство на малката
фирма.
Мая Ангелова Петрова, специалност: финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен
консултант.
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Мая Тодорова Бунтаджийска, специалност:
управление на промишлеността, банков мениджмънт, счетоводство на промишлеността, вътрешен
одитор и мениджър на системи за управление на
качеството ISO/DIS 9001:2015 и на сигурността
на информацията ISO/IES 27001.
Меглена Петрова Желенска, специалност: маркетинг и мениджмънт, счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев, специалност: икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова, специалност:
счетоводство и контрол, независим финансов
одит, достъп до класифиц. информация.
Милен Бончев Стоев, специалност: икономика и организация на труда, съдебно-счетоводни
експертизи.
Милен Димитров Николов, специалност: счетоводство и контрол, организация и управление
на бизнеса.
Милен Максимов Бачев, специалност: икономическа педагогика.
Милена Георгиева Андреева, специалност:
икономика на кооперациите.
Милена Димова Рашева, специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление
на индустрията.
Милена Милчева Петканова, специалност:
финанси, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Милена Светломирова Миткова, специалност:
счетоводство и контрол.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност:
счетоводство и контрол.
Милита Йорданова Христова, специалност:
управление и планиране, дипломиран одитор,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова, специалност: икономика и управление на търговията, оценител
на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева, специалност: финанси и кредит, експерт-счетоводител, финансист.
Милко А вг устинов Павлов, специалност:
счетоводна от четност, дост ъп до к ласифиц.
информация.
Милю Петков Герганов, специалност: счетоводна отчетност.
Мима Трифонова Неделчева, специалност:
финанси и кредит, управление и счетоводна
отчетност на фирмата, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
М и моза Ву т ова Вл ъч кова, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, достъп до класифиц.
информация.
Мимоза Стоянова Миланова, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, достъп до класифиц. информация.
Мирена Милкова Шотекова, специалност:
стопански и финансов контрол, счетоводство и
контрол, международни икономически отношения, вътрешен одит в публичния сектор.
Мирослав Жеков Николов, специа лност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Момчил Станчев Тиков, специалност: финанси, регистриран одитор към ИДЕС.
Надка Илиева Китанова, специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
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Наталия Димитрова Шаллиева, специалност:
макроикономика; счетоводно отчитане, финансови и инвестиционни анализи.
Наталия Петрова Каменова, специалност: финанси и кредит, достъп до класифиц. информация.
На деж да Коцова Тодорова, специа лност:
счетоводна отчетност.
Надежда Такова Лазарова, специалност: финанси и кредит.
На д я С и л уа нова И ва нова, спец иа л но с т:
счетоводство и контрол, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Невена Радославова Калницка, специалност:
икономика на кооперациите, съдебно-счетоводни
експертизи.
Недка Иванова Петрова, специалност: икономика и управление на транспорта, автомобилен
транспорт.
Недко Йорданов Тодоров, специалност: управление на стопанските дейности в промишлеността, финанси и счетоводство.
Нед ялка Георгиева Йоцова, специалност:
икономика на промишлеността.
Нели Георгиева Добрева, специалност: икономика – корпоративни финанси, маркетинг и
мениджмънт, достъп до класифицирана информация.
Нели Димитрова Малинова, специалност:
счетоводство и контрол.
Нели Желева Терзиева, специалност: стокознание.
Нели Ива нова Дим и т рова, спец иа лност:
икономика и организация на труда.
Нели Петрова Михайлова, специалност: икономика на индустрията, счетоводство, право.
Нели Христова Владимирова, специалност:
икономика и управление на промишлеността.
Николай Атанасов Атанасов, специалност:
икономика и управление на транспорта, счетоводство и контрол.
Николай Георгиев Лазаров, специалност:
счетоводство и контрол.
Николай Жеков Милев, специалност: научна
организация на управленската дейност, оценител на земеделски земи и трайни насаждения,
оборотни и дълготрайни материални активи,
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия.
Николай Маринов Лозенски, специалност:
икономика на промишлеността, вътрешен одитор
в публичния сектор.
Д-р Николай Николов Орешаров, специалност: счетоводство и контрол, експерт-счетоводител/дипломиран одитор, оценител на
търговски предприятия и вземания, финансов
мениджмънт.
Николай Стоянов Желенски, специалност:
планиране на народното стопанство, извършване
на независим финансов одит по Международните
счетоводни и одиторски стандарти, оценка на
земеделски земи.
Николина Георгиева Танева, специалност:
стопански и финансов контрол, банков контрол,
управление на приоритетните оси по ОП за
развитие на сектор Рибарство.
Николинка Стефанова Баракова, специалност:
финанси и кредит, оценка на цели държавни и
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общински предприятия, международни счетоводни стандарти.
Нина Атанасова Зоичк ина, специа лност:
статистика.
Нора Борова Петрова, специалност: финанси
на предприятията.
Огнян Ганчев Ганев, специалност: финанси,
инвестиционен консултант, брокер на ценни
книжа.
Огняна Христова Танева, специалност: счетоводна отчетност, обществени поръчки, международни счетоводни стандарти, данъчно законодателство и данъчно облагане, достъп до
класифиц. информация.
Орлин Георгиев Константинов, специалност:
икономист по социално-икономическа информация.
Пейо Тошев Йорданов, специалност: финанси
и кредит, финансови пазари, брокер на ценни
книжа, инвестиционен консултант, сделки с
държавни ценни книжа.
Пенка Александрова Делчева, специалност:
организация на производство и управление в
транспорта, оценка на недвижими имоти, оценител на оборотни и дълготрайни активи, достъп
до класифиц. информация.
Пенка Итова Желязкова, специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти.
Пенка Кирилова Стоянова, специалност: счетоводна отчетност, икономика и мениджмънт,
оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: счетоводство и контрол.
Петър Благоев Иванов, специалност: икономика и управление на търговията, банков
мениджмънт.
Петър Дренчев Каменов, специалност: финанси, икономика със специализация икономическа
педагогика и психология.
Петър Илиев Иванов, специалност: икономика
на вътрешната търговия, достъп до класифиц.
информация.
Петър Николов Петров, специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност,
достъп до класифиц. информация.
Петър Панайотов Иванов, специалност: икономика и управление на търговията, бизнес в
туризма и общественото хранене.
Петър Станимиров Георгиев, специалност:
счетоводна отчетност.
Петър Христов Ковачев, специалност: финанси.
Петя Иванова Радева, специалност: ИОМТС.
Петя Костадинова Маринова, специалност:
счетоводство и контрол, право.
Пламен Асенов Лазаров, специалност: счетоводство и контрол, валутна наличност и сделки
с ценни книжа, вътрешен контрол на валутните
операции в търговските банки, условия на валутния режим в Република България, банкови
експертизи.
Пламен Иванов Антов, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
оценител на цели предпри яти я, недви ж ими
имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
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П ламен Ива нов Да на и лов, спец иа лнос т:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Пламен Кимонов Илиев, специалност: счетоводство и контрол, право.
Победа Гечева Йонова, специалност: орг. маш.
обр. икон. информация.
Полина Димитрова Кавръкова, специалност:
счетоводство и контрол, синдик.
Радка Йорданова Бончева, специалност: икономика на промишлеността.
Радка Кирилова Василева, специалност: счетоводна отчетност.
Радка Ненова Николова, специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование,
финансово-счетоводни проблеми.
Радослав Атанасов Желязов, специалност:
търговия и маркетинг, стопанско управление.
Радост Александрова Димитрова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифиц. информация.
Райна Цветанова Кръстева, специалност: счетоводство и контрол, квалификация: управление
на административната дейност.
Ралица Веселинова Василева, специалност:
търговия и маркетинг, икономика на търговията.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице.
Рени Кръстева Стоянова, специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство
и контрол.
Рилка Стефанова Недялкова, специалност:
финанси и кредит.
Роза Стоянова Георгиева, специалност: финанси и кредит, дипломиран одитор.
Розалина Василева Колева, специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск,
валутни опции, международни разплащания,
извършвани от ТБ.
Росен Руменов Стоянов, специалност: финанси.
Росен Стоянов Костов, специалност: икономика, лицензиран оценител на недвижими имоти,
на машини и съоръжения и на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева, специа лност:
счетоводна отчетност, стопанско управление,
оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Георгиева Асенова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Младенова, специалност:
икономика и организация на труда, икономика
на здравеопазването.
Росица Маринова Гергова, специалност: организация на производството и управление в промишлеността, ИОУ на културата, международни
счетоводни стандарти, национални счетоводни
стандарти за финансови отчети за МСП.
Росица Петрова Мечкарова, специалност:
икономика на промишлеността.
Росица Симеонова Симеонова, специалност:
икономика и управление на индустрията, математика – числени методи и алгоритми.
Росица Станчева Томова, специалност: икономика и организация на труда.
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Ру мен Димит ров Любенов, специа лност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Емилов Василев, специалност: счетоводство и контрол.
Румен Михайлов Михайлов, специалност:
управление и икономика на АПК, управление и
организация на финансите, съдебно-счетоводни
експертизи.
Румяна Александрова Георгиева, специалност:
икономика и управление в промишлеността.
Румяна Василева Цаканска, специалност:
счетоводство и контрол, здравен мениджмънт.
Р у м яна Верг и лова Начева, спец иа лност:
ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка
на електронно-изчислителна техника.
Рум яна Любенова Ценкова, специалност:
икономика на труда.
Румяна Тодорова Дачева, специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността
и строителството – средно образование.
Румяна Христова Димитрова, специалност:
финанси и кредит.
Сашо Христов Николов, специалност: икономика и организация на селското стопанство,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, оценка на цели държавни и общински
предприятия, оценка на други активи (ново и
съвременно българско изкуство, нумизматика,
антик вариат, археологическ и паметници на
културата).
Светла Иванова Деянова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Стоянова Михайлова, специалност:
търговия (техникум), анализ на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане
на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Светла Цветанова Янева, специалност: счетоводна отчетност.
Светлана Балева Рошкева, специалност: финанси и кредит, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова,
специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Светлана Методиева Величкова, специалност:
счетоводство и контрол, счетоводство и одит в
нефинансовите предприятия.
Светлана Цветанова Павлова, специалност:
счетоводство и контрол, експерт-счетоводител,
регистриран одитор.
Светослава Радева Георгиева, специалност:
икономика и управление на търговията.
Севастианна Петрова Григорова, специалност: финанси и кредит, фирмено счетоводство,
вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до
класифиц. информация.
Сийка Вельова Митева, специалност: счетоводна отчетност.
Силвия Борисова Богоева, специалност: счетоводство и контрол.
Силвия Николова Якимова, специалност:
счетоводство на нефинансовите предприятия,
счетоводен мениджмънт в търговските дружества,
здравен мениджмънт.
Силвия Никифорова Свиленова, специалност:
счетоводство и контрол, управление на човешките ресурси.
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Симеон Борисов Илиев, специалност: бизнес
администрация, съдебно-счетоводни експертизи.
Симка Милева Мачорска, специалност: икономика на вътрешната търговия, организация
и автоматизация на отчетността на фирмата.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Георгиева Димитрова, специалност:
счетоводство и контрол.
Снеж ка К и ри лова И л иева, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнес администрация, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Спаска Методиева Атанасова, специалност:
икономист, икономика на транспорта, оценител
на финансови институции.
Стамена Борисова Ненкова, специалност:
публична администрация, експерт-проверител
на измами.
С та н и м и р Я н ков Тодоров, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, оценка на машини и
съоръжения, оценка за недвижими имоти.
Снежана Борисова Илиева, специа лност:
счетоводство и контрол.
Снежана Петрова Гелева, съдебно-счетоводни
експертизи.
Снежана Тодорова Петрова, специалност:
счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова, специалност:
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Снеж ка К и ри лова И л иева, спец иа л нос т:
икономика – бизнес администрация, стопанско
управление, счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифиц. информация.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност:
счетоводство и контрол, финанси, право.
Стефка Йорданова Василева, специалност:
счетоводство и контрол.
Стефка Христова Найденова, специалност:
управление и икономика на АПП.
Стоимен Иванов Петков, специалност: счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев, специалност: счетоводство и контрол.
С т ой чо С т оя нов Н и колов, спец иа л нос т:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифиц. информация.
С т оя н Де л чев Гешев, с пец и а л но с т: н ародностопанско планиране, оценка на машини
и съоръжения.
Стоянка Георгиева К ленова, специалност:
счетоводна отчетност.
Стоянка Иванова Нетовска, специалност: счетоводство и контрол, икономика на търговията.
Стоянка Станкова Йорданова, специалност:
икономика на промишлеността.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност:
икономика на промишлеността.
Тамара Веселинова Гергова, специалност:
счетоводство и контрол.
Таня Велинова Божилова, специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
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Таня Демирева Демирева, специалност: маркетинг, счетоводство и контрол.
Таня Енева Томова, специалност: икономика
и управление на индустрията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Татяна Васи лева К л яшева, спец иа лнос т:
счетоводство и контрол, фирмено управление
и финанси.
Татяна Здравкова Стоянова, специалност:
магистър по икономика, маркетолог, оценител
на държавни и общински предприятия, пре
образувани или непреобразувани в търговски
дружества, и на оборотни и дълготрайни активи,
експерт по оценка и акредитация на лечебни
заведения за болнична помощ и диагностичноконсултативни центрове.
Татяна Кирилова Петрова, специалност: счетоводство и контрол.
Татяна Христова Парзулова, специалност:
счетоводна отчетност, организация и методология на счетоводната отчетност, оценител на
недвижими имоти.
Тамара Михайловна Стоилова, специалност:
икономика, организация и управление на селското стопанство.
Таня Петрова Георгиева, специалност: счетоводство и контрол, финанси, достъп до класифиц.
информация.
Таня Тодорова Чолева-Гемкова, специалност:
икономика.
Татяна Христова Димитрова, специалност:
иконом ика на п ром иш леност та, финансово
счетоводство, финансов контрол и одиторски
стандарти, търговско право.
К.м.н. Ташо Василев Ташев, специалност:
статистика, медицинска статистика, медицинска
информатика и здравен мениджмънт.
Теменужка Христова Караджова, специалност:
финанси и кредит.
Теодора Василева Златанова, специалност:
счетоводство и контрол.
Тереза Спасова Добрева, специалност: счетоводство и контрол.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова, специалност: икономическо планиране, икономическа журналистика, оценител на търговски
предприятия.
Тодорка Стоянова Нейчева, специалност:
планиране и прогнозиране на икономическите
системи.
Тошко Йорданов Георгиев, специалност: счетоводство и контрол.
Тошко Николов Поптолев, специалност: финанси и кредит, регистриран одитор – независим
финансов одит на финансови отчети.
Феня Николова Евтимова, специалност: икономика и управление на социално-културните
дейности.
Филка Славова Станимирова, специалност:
търговия и отчетност в търговията.
Христина Борисова Минева, специалност:
счетоводна отчетност.
Христина Иванова Стамова, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови
институции.
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Христина Любенова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол, МСС, достъп до класифиц. информация.
Христина Петкова Староманова, специалност:
счетоводство и контрол.
Христо Борисов Минков, специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Илиев Чамов, специалност: счетоводна отчетност.
Христо Петров Христов, специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифиц. информация.
Цанка Павлова Харалампиева, специалност:
финанси, счетоводство и контрол.
Цвета Георгиева Търкаланова, специалност:
икономика – корпоративни финанси.
Цвета Петрова Хаджиева, специалност: счетоводство и контрол.
Цветан Василев Григоров, специалност: счетоводство и контрол, финансов контрол.
Цветан Николов Лалев, специалност: икономика и управление на търговията.
Цветанка Иванова Цанкова-Томова, специалност: финанси, технология на каучука и
пластмасите, педагог.
Цветанка Харалампиева Семкова, специалност: финанси.
Цветана Любенова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол.
Цветанка Николова Николова, специалност:
икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование.
Цветелина Ангелова Мирчева, специалност:
счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Цветелина Фидосова Недкова, специалност:
счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цена Георгиева Джагарова, специалност:
икономика на промишлеността, право.
Цонка Николова Гергова, специалност: финанси и кредит, оценител на финансови институции,
банков финансов анализ, вътрешен контрол.
Юлия Георгиева Кърчева, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Юлия Георгиева Янкова, специалност: счетоводство и контрол.
Юлия Иванова Нитова, специалност: счетоводна отчетност.
Юли я Ст рахилова Гъркова, специалност:
счетоводна отчетност.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност: икономика и управление на търговията.
Юлияна Красимирова Маврова, специалност:
счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
оценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им.
Юлия Борисова Христова, специалност: финанси и кредит.
Юлия Николова Борисова, специалност: счетоводна отчетност.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
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Юлия Славчева Маринова, специалност: икономика на кооперациите, счетоводство и контрол.
Юлка Георгиева Дянкова, специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Яна Стоянова Дешева, специалност: физика
и математика, счетоводство и контрол, банково
и бюджетно счетоводство.
Янка Жел язкова Демирева, специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
Янка Първанова Александрова, специалист:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Янка Паска лева Ча л ъкова, специа лност:
икономика на промишлеността, международни
счетоводни стандарти.
Янко Георгиев Янев, специалност: счетоводство и контрол, счетоводство на нефинансовите
предприятия, оценител на машини и съоръжения,
търговски предприятия и вземания, недвижими
имоти.
Ясен Петров Стефанов, специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одит в публичния
сектор, достъп до класифиц. информация.
Янка Тодорова Петрова, специалност: счетоводство и контрол, Международни счетоводни
стандарти.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
А д риа н М и ха й лов Вел чев, спец иа л нос т:
счетоводна отчетност, оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Адриана Иванова Попова-Кръстева, специалност: финанси, одитор.
А нели я Иванова Стойкова, специа лност:
прогнозиране и планиране на икономическите
системи, Европейска административна практика.
А нтоанета Христова Раева, специа лност:
организация на производството и управление в
промишлеността; организация и методология на
счетоводната отчетност в транспорта.
Албена Любомирова Нинова, специалност:
счетоводство и контрол.
Антонина Стефанова Ангелова, специалност:
финанси.
Александрина Атанасова Пашова-Георгиева,
специалност: застраховане и социално дело,
финанси.
Александър Евлогиев Николов, специалност:
международни икономически отношения, специалност: автоматизация и комплексна механизация
на машиностроенето.
Александър Иванов Кюркчиев, специалност:
математика, специализация: статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и
промили върху цени и задължения.
Александър Симеонов Александров, специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
разработване на проекти по програми на ЕС.
Александър Стефанов Миланов, специалност:
счетоводство и контрол.
Александър Цветанов Попов, специалност:
счетоводство и контрол.
Анастасия Тиколова Тодорова, специалност:
икономика на промишлеността.
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Ангел Харизанов Ковачев, специалност: счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност:
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи.
А нели я К и ри лова Злат ева, спец иа лнос т:
счетоводство и контрол; международни икономически отношения.
Анета Евгениева Янкова, специалност: управление и планиране на народното стопанство,
специализация: организация и технология на
държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови експертизи.
А нета Крумова Михайлова, специалност:
финанси и кредит.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева, специалност: планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Ани Йорданова Деянова, специалност: счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност: счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
Анита Бориславова Асенова, специалност:
индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова, специалност: счетоводство и контрол – счетоводство и контрол на
нефинансовите предприятия, контрол и анализ
на фирмената дейност – финансово-ревизионен
и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, специалност: финанси, данъчна и митническа администрация, оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Антоанета Йорданова Терзиева, специалност:
счетоводство и контрол, финанси на предприятията, експерт по съдбено-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
А нтоанета Иванова Първанова, специа лност: маркетинг и мениджмънт, сертификат
по обществени поръчки, достъп до класифиц.
информация.
Антоанета Николова Дръндова, специалност:
маркетинг и мениджмънт, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Антон Димитров Димов, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифиц. информация.
Антонина Стефанова Ангелова, специалност:
финанси.
А нтони я Димит рова Фака лийска, специалност: финанси и кредит, оценител на цели
държавни и общински предприятия, земеделски
земи, достъп до класифиц. информация.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансовоикономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
Асен Боянов Кирилов, специалност: финанси,
счетоводство и контрол.
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Атанас Петров Аргиров, специалност: икономика на промишлеността, достъп до класифиц.
информация.
Атанаска Маринова Джерманова, специалност: финанси и кредит, независим финансов
одит на финансови отчети съгл. МС за фин.
отчитане и МОС.
Беки Давид Ашер, специалност: организация
на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински
предприятия, на финансови институции.
Биляна Демирева Демирева, специалност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнес
администрация, специалист по маркетинг.
Блага Димитрова Димитрова, специалност:
застраховане и социално дело, счетоводство и
контрол.
Богданка Луканова Иванова, специалност:
управление на бизнеса.
Божидар Георгиев Кънев, специалност: счетоводна отчетност, бизнес мениджмънт, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи.
Божидар Николов Данчев, специалност: международни икономически отношения, двигатели
с вътрешно горене.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова, специалност: икономика на кооперациите, счетоводство
на нефинансовите предприятия – счетоводен
мениджмънт в кооперациите, икономика на
търговията.
Борис Асенов К арабел ьов, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Борис Любомиров Ненчев, специалност: финанси и отчетност.
Борислав Димитров Божинов, специалност:
публична администрация – данъчна администрация, оценител на недвижими имоти, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски, специалност:
статистика, достъп до класифиц. информация.
Борислав Стефанов Арнаудов, специалност:
икономика и управление на транспорта.
Боян Василев Френкев, специалност: стопанско управление, маркетинг, икономика на
интелектуалната собственост.
Валентин Генчев Гетов, специалност: управление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Ва лентин Емилов А нгелов, специа лност:
счетоводство и контрол.
Валентин Радославов Тодоров, специалност:
икономика и управление в транспорта, специализация: международен транспорт.
Валентина Иванова Боянова, специалност:
икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов, специалност: икономика
на търговията, валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Христов Христов, специалност: организация на производството и управл. в транспорта.
Валерий Иванов Обретенов, специалност:
икономика и управление на строителството;
оценител на недвижими имоти; ценообразуване
на недвижими имоти и строителство.
Ва лери я Жекова Назърова, специа лност:
счетоводство и контрол.
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Ваня Великова Григорова, специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова, специалност: ико
номика и управление на търговията, международни икономически отношения, право, оценител на права на интелектуална и индустриална
собственост, на цели държавни и общински
предприятия, достъп до класифиц. информация.
Ваня Петкова Петрова, специалност: счетоводство и контрол – счетоводство, анализ и контрол
на търговската дейност, пълна правоспособност
на отговорен актюер.
Ваня Радославова Рачева, специалност: счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев, специалност:
външна търговия.
Васил Иванов Вутов, специалност: публична
админист раци я – у правление на европейск и
проекти, застрахователно дело.
Васил Стоилов Бонев, специалност: икономика, организация и управление на селското
стопанство; оценител на машини и съоръжения,
активи, земеделски земи.
Василка Борисова Анастасова, специалност:
икономика на промишлеността.
Васко Крумов Ефремов, специалност: счетоводна отчетност.
Вася Стефанова Митева, специалност: машинна обработка, НСС и МСС; първоначално
обучение по защита на класифиц. информация.
Велин Кънчев Филипов, специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева, специалност:
счетоводство и контрол; електрически машини
и апарати.
Величка Генчева Тодорова, специа лност:
планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Вел ян Железчев Железчев, специа лност:
финанси.
Венелин Борисов Томов, специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифиц. информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венцислав Димитров Божков, специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление.
Вера Николова Коларова, специалност: икономика и управление на търговията, квалификация:
икономист-търговец.
Веселин Владиславов Василев, специалност:
финанси, банково дело, експлоатация и ремонт
на летателните апарати, основни положения на
стандаратизацията в ЕС, НАТО и Република
България, мениджмънт на военновъздушните
сили, оценител на машини и съоръжения, достъп
до класифиц. информация.
Веселин Димитров Янков, специалност: орг.
на произв. и управл. в пром., ръководител-движение и търг. експлоатация.
Веселина Иванова Карамешева-Генчева, специалност: счетоводство и контрол.
Веселина Георгиева Попова, специалност:
икономика – бизнес администрация, оценка на
търговски предприятия и на инвестиционни
проекти.
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В е с е л и н а И л иев а Та нев а , с пец и а л но с т:
ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация).
Виктория Младенова Митова, специалност:
финанси.
Виктория Чавдарова Цекова, специалност:
стопанско управление.
Виолета Иванова Докузова, специалност:
финанси и кредит, оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в т ърговски дружества, на
недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Виолета Димитрова Младенова, специалност:
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифиц. информация.
Виолета Николова Стоянова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова, специалност:
счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Христова Минциду, специалност:
финанси.
Виолетка Стоянова Стойкова, специалност:
счетоводство и контрол.
Владимир Иванов Владинов, специалност:
фин. кред. застр. дело, оценител на недвижими
имоти.
Владимир Петков Георгиев, специалност:
икономика и организиция на труда.
Галина Бориславова Иванова, специалност:
психология, туризъм.
Галина Ефтимова Ганева, специалност: управление и планиране, експерт по счетоводни
и финансово-ценови експертизи, достъп до класифиц. информация.
Галина Цветкова Цакова-Денчева, специалност: икономика и организация на труда, счетоводство и контрол.
Гана Александрова Богданова, специалност:
счетоводна отчетност, експерт по счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
оценител на инвестиционен проект.
Ганка Миткова Герасимова, специалност:
счетоводна от четност, дост ъп до к ласифиц.
информация.
Георги Александров Гьошев, специалност:
счетоводство и контрол.
Георги Ганов Иванов, специалност: икономика
и организация на вътрешната търговия, финанси
на предприятията, международни икономически
отношения.
Георги Димитров Политов, специалност: управление и планиране на народното стопанство,
бизнес администрация, достъп до класифиц.
информация.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност:
финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни
организации.
Георги Николов Календеров, специалност:
маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Захариев, специалност: икономика и управление на транспорта, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
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Георги Троцки Малев, специалност: икономика на сигурността и отбраната – финанси и
счетоводство на въоръжените сили, финансовосчетоводна и правна дейност на фирмите, достъп
до класифицирана информация.
Георги Сандов Николов, специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Гергана Велемирова Георгиева, специалност:
финанси и кредит, финансово право.
Гергина Максимова Атанасова, специалност:
планиране.
Гергана Томова Масурска, специалност: счетоводство и контрол, бизнес администрация.
Григор Димитров Григоров, специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова, специалност:
статистика, цени и ценообразуване, съдебносчетоводни експертизи, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, вътрешен контрол
и вътрешен одит, одит в общините.
Давид Драгомиров Грозданов, специалност:
икономика на кооперациите, счетоводство и
контрол, счетоводство на предприятието.
Да н иел Н и колов С т ой ков, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, оценител на търговски
предприятия, на финансови активи и финансови
институции.
Даниела Василева Джаджарова, специалност:
икономика, финанси и счетоводство.
Даниела Николова Грозданова, специалност:
икономика и управление на промишлеността,
оперативно управление в производствения процес
в промишлеността.
Данчо Петров Данчев, специалност: икономика и управление на търговията.
Даня Николова Иванова, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова, специалност:
финанси, информационни технологии в банковото дело.
Деляна Георгиева Ковачева-Нейкова, специалност: управление на териториални системи,
право, международно икономическо сътрудничество, оценител на оборотни и дълготрайни
активи, на недвижими имоти.
Деница Юриева Маринова, специа лност:
счетоводство и контрол.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност: икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова, специалност:
счетоводство и контрол.
Диан Сергеев Тишевишк и, спец иа лност:
икономика – международна икономика и мениджмънт.
Димитрина Милчова Димитрова, специалност: управление и планиране на народното
стопанство, финанси на териториалните единици.
Димитринка Стоянова Минева, специалност:
икономика и управление на селското стопанство;
вътрешен одитор в публичния сектор; оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност: счетоводна отчетност.
Димитър Владимиров Николов, специалност:
икономика и организация на селското стопанство,
икономика и управление на АПП, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
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Димитър Георгиев Бакърджиев, специалност:
финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров, специалност:
икономика и организация на труда, съдебносчетоводни експертизи.
Димитър Живков Живков, специалност: социално-икономическо планиране.
Димитър Здравчев Димитров, специалност:
икономика и организация на труда, банково
кредитиране.
Димитър К ирилов Радонов, специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Димитър Тонов Нейков, специалност: стопанска логистика, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Д и м чо Ата нас ов Б орис ов, спец иа л нос т:
финанси и кредит, икономика на транспорта,
автотехническа експертиза.
Добрин Стефанов Иванов, специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Добринка Добромирова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов, специалност: икономика на труда, достъп до класифиц.
информация.
Доника Юлианова Георгиева, специалност:
счетоводство и контрол, аграрна икономика.
Донка Димитрова Петрова, специалност:
икономист-счетоводител, мениджър, експертсчетоводител – регистриран одитор, оценител на
търговски предприятия и вземания.
Дора Любенова Гърчева, специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Ева Александрова Златарева, специалност:
фин. кред. и застр. дело.
Евгения Иванова Сматракалева, специалност:
счетоводство и контрол.
Екатерина Йорданова Аргирова, специалност:
счетоводна отчетност, дипломиран одитор.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска,
специалност: икономика на външната търговия,
достъп до класифиц. информация.
Елена Георгиева Павлова, специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Йорданова Митева, специалност: маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни и
финансово-ценови експертизи, оценка на недвижими имоти, достъп до класифиц. информация.
Елена Петрова Иванова, специалност: икономика, планиране и отчетност на търговията
и МТС, специализация: счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
Елза Цветанова Фролошка, специалност:
туризъм, оперативно счетоводство.
Ели Николаева Стефанова, специа лност:
икономика и управление на промишлеността,
макроикономика.
Елиза Калчева Иванова, специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими
имоти, достъп до класифиц. информация.
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Елица Асенова Маркова, специалност: счетоводна отчетност, подготовка, разработка и
управление на проекти, финансирани от ЕС,
МСС, съдебно-счетоводни експертизи.
Елисавета Владова Асенова, специалност:
икономика и организация на труда, оценител
на търговски предприятия.
Емил Асенов Атанасов, специалност: доц.
д-р по счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност, вътрешен одитор на
системи за управление на качеството.
Емил Атанасов Марин, специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на
търговски предприятия и вземания, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Емил Върбанов Томов, специалност: организация на производство и управление в промишлеността.
Емил Димит ров Симеонов, специа лност:
икономика и управление на търговията, финанси
и счетоводство, право.
Д-р Емил Емилов Митов, специалност: стопанско управление – стратегическо управление.
Емил Любенов Генов, специалност: социалноикономическо планиране.
Емил Костов Ангелов, специалност: финанси – банково дело.
Емилия Александрова Ганева, специалност:
счетоводство и контрол.
Емилия Бонева Стоянова, специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти,
оценка на търговски предприятия.
Емилия Стоянова Захариева, специалност:
счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Жени Петкова Гаджалова, специалност: счетоводна отчетност, публична администрация.
Жоро Светославов Николов, специалност:
маркетинг и мениджмънт, оценител на инвестиционен проект, цели държавни и общински
предприятия.
Жулиета Страшимирова Господинова, специалност: икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подоб
ренията върху тях, оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Златка Танева Добрева, специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на земеделски земи, достъп до класифиц. информация.
Зорка Костадинова Георгиева, специалност:
счетоводна отчетност.
Зорница Николаева Иванова, специалност:
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова, специалност:
маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни
експертизи.
Зоя Георгиева Желязкова, специалност: икономика и организация на туризма, мениджмънт
и маркетинг, финансово-счетоводна отчетност.
Ива Спасова Вълкова, специалност: икономика и управление на селското стопанство, оценител на цели държавни и общински дружества,
недвижими имоти.
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Иван Владимиров Лазаров, специалност:
счетоводство и контрол.
Иванка Христова Ценова, специалност: счетоводство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев, специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни
стандарти.
Ивайло Василев Стоянов, специалност: финанси, стопанско управление и администрация.
Ивайло Ва лентинов Динев, специа лност:
счетоводство и контрол.
Ивайло Петков Узунов, специалност: счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.
Иван Борисов Вутов, специалност: икономика
на труда, санитарен инспектор.
Иван Вълчев Иванов, специалност: финанси,
съобщителна и осигурителна техника и системи,
оценител на земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, машини
и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи,
банково дело.
Иван Георгиев Арнаутски, специалност: машинна обработка.
Иван Димитров Петров, специалност: икономика на труда и социално дело.
Д-р Иван Драгов Тренчев, специалност: финанси-банково дело, математика, информатика,
достъп до класифиц. информация.
Иван Петров Йонов, специалност: счетоводна
отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифиц. информация.
Иван Петров Ласков, специалност: счетоводна
отчетност, икономика, организация и управление
на промишленото производство.
Иван Христов Узунов, специалност: финанси
и кредит, счетоводство на селското и горското
стопанство, специализация: мениджмънт и маркетинг на малка фирма и средно предприятие,
достъп до класифиц. информация.
И ва на М и н чева Хрис т ова, спец иа л нос т:
икономика и управление на промишлеността,
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на земеделски земи.
Иван Младенов Младенов, специалност: счетоводна отчетност.
Иванка Георгиева Златева, специалност: финанси и кредит; бизнес администрация.
Иванка Костадинова Мишева, специалност:
финанси и кредит, експерт по финансово-счетоводни проблеми.
Иванка Любенова Радулова, специалност:
икономика – бизнес администрация.
Иванка Николова Кьосовска, специалност:
народностопанско планиране, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, земеделски земи и
трайни насаждения.
Ивелина Христова Манчева, специалност:
финанси.
Иво Любомиров Димов, специалност: финанси, оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки, специалност: счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова, специалност:
счетоводна отчетност.
Илина Иванова Савчева, специалност: икономика на сигурността и отбраната, инженерхимик, фелдшер.
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Илия Стефанов Алексиев, специалност: народностопанско планиране.
Илка Нецова Георгиева, специалност: счетоводство и контрол.
Илонна Тодорова Богданова-Георгиева, специалност: икономика и организация на труда,
пенсии.
Ирена Васи лева Ц вет кова, спец иа л нос т:
финанси.
Ирина Димитрова К ьосева, специалност:
счетоводство и контрол, банков мениджмънт.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова,
специалност: социално-икономическо планиране, обществени поръчки, счетоводна и данъчна
уредба.
Ирина Станкова Стоилова, специа лност:
финанси и кредит, оценител на машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания,
придобита правоспособност като брокер.
Ирина Тодорова Илиева, специалност: счетоводство и контрол.
Ирина Цветкова Цветкова, специа лност:
счетоводство и контрол.
Искра Асенова Айвазова, специалност: икономика и организация на селското стопанство,
основи на мениджмънта.
Йонина Иванова Донова, специалност: публични финанси, квалификация: фирмено счетоводство, финансови отчети на предприятия и одит.
Йордан Иванов Павлов, специалност: финанси, индустриален мениджмънт, счетоводство и
одит по международни стандарти, банково дело.
Йорданка Павлова Лазарова, специалност:
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка Стойнева Канова, специалност:
икономика и организация на МТС, фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Йорданка Тодорова Николова, специалност:
макроикономика – банково и застрахователно
дело.
Йосиф Красимиров Радулов, специалност:
маркетинг и мениджмънт.
Йосиф Михаил Арие, специалност: финанси
и кредит.
Катерина Атанасова Михова, специалност:
икономика на вът решната т ъргови я, горско
стопанство, достъп до класифиц. информация.
Катя Евлогиева Еремиева-Лозанова, специалност: маркетинг и мениджмънт.
Катя Любомирова Стоилкова, специалност:
икономист-счетоводител.
Кирил Борисов Георгиев, специалност: икономика на транспорта, оценител на търговски
предприятия и вземания, недвижими имоти.
Кирил Василев Будинов, специалност: маркетинг, технология на живот. хран. продукти,
консерв. и общ. хранене.
Кирил Георгиев Петров, специалност: социално и застрахователно дело.
Кирил Кралчев Методиев, специалност: счетоводна отчетност.
Красимир Манолов Петров, специалност:
счетоводна отчетност.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност:
счетоводна отчетност.
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Красимира Георгиева Костова, специалност:
счетоводство и контрол, одитор на системи за
управление на качеството.
Красимира Методиева Коцева, специалност:
икономика на т ъргови ята и промишленост
та – средно икономическо образование.
Красимира Цветкова Горянова, специалност:
икономика и организация на труда.
Кристена Илиева Божилова, специалност:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.
Констанца Иванова А лександрова, специалност: финанси и кредит, държавен финансов
контрол.
Костадин Златанов Костадинов, специалност:
финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, достъп до класифиц. информация.
Кънчо Аркадиев Николов, специалност: организация на производството и управление в
промишлеността.
Лидия Добринова Кираджиева, специалност:
финанси и кредит.
Лилия Борисова Арнаудова, специалност:
финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова, специалност: счетоводство и контрол.
Любомир Бонов Бонев, специалност: социално-икономическо планиране, оценител на
недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Валериев Илчовски, специалност:
счетоводство, право.
Любомир Константинов Васев, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
международни икономически отношения, специалност: транспортно строителство – пътно
строителство, оценка на недвижими имоти,
търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов, специалност: международни икономически отношения, съдебносчетоводни експертизи.
Лидия Георгиева Савкова, специалност: икономика, счетоводна отчетност.
Лидия Петрова Лазарова-Атева, специалност:
счетоводна отчетност, МСС, Международни стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
Лидия Петрова Лютакова, специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Маринова Трифонова, специалност:
икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова, специалност: икономика и отчетност на търговията и промишлеността, данъци и данъчно облагане на фирми и
физически лица.
Лиляна Пламенова Свиленова, специалност:
счетоводство и контрол.
Любка Стоилова Кочева, специалност: организация на производството и управление в
промишлеността.
Любомир Илиев Полинчев, специалност:
счет овод на о т чет нос т, д и п лом и ра н од и т ор,
независим финансов одит по Международните
счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти.
Людмила Недялкова Колева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Малинка Атанасова Димитрова, специалност:
икономика на промишлеността, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Марг ари т а Бла г о ева Я к и мова , спец иа лнос т: соц иа л но -и коном и ческ а и нформа ц и я,
право – морско право, оценител на недвижими
имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Маргарита Евгениева Ранчинска, специалност:
счетоводство и контрол.
Маргарита Здравкова Иванова, специалност:
финанси и кредит, държавни финанси, финанси,
счетоводство и данъчно регулиране дейността
на фирмата.
Маргарита Методиева Георгиева, специалност:
счетоводна отчетност.
Маргарита Николова А наниева, специалност: икономика и организация на вътрешната
търговия.
Маргарита Ценова Костова, специалност:
икономика и управление на индустрията, оценка на цели държавни и общински предприятия,
недвижими имоти, финансови институции, права
на интелектуална и индустриална собственост.
Мариана Величкова Божкова, специалност:
финанси и кредит, банково дело, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, лиценз за оценка на финансови институции.
Мариана Георгиева Шебова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Мариела Стоянова Стоянова, специалност:
финанси и кредит.
Мариета Иванова Камбова, специалност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифицирана информация.
Мариета Р у менова Най денова-Георг иева,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на цели предприятия, дялове и акции от
капитала им.
Марийка Стефанова Цолачева, специалност:
интелектуална собственост, финанси и счетоводство, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова, специалност:
народностопанско планиране.
Марина Кирилова Здравкова, специалност:
МИО, среден мениджър.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова, специалност: икономика и управление на промишленост
та, интелектуална собственост, право.
Мария Атанасова Макавеева, специалност:
икономика на транспорта.
Мария Жорова Лалева-Гуевска, специалност:
икономика и управление на селското стопанство,
оценител на недвижими имоти, на цели държавни
и общински предприятия.
Мария Иванова Чочева-Тончева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Мария Кирилова Костова, специалност: социално-икономическо планиране.
Мария Петрова Колева, специалност: финанси
и кредит, право.
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Мария Стефанова Войникова, специалност:
икономика на промишлеността.
Марко Петров Терзийски, специалност: счетоводна отчетност.
Март ин Николов Николов, специа лност:
финанси, оценител на търговски предприятия
и вземания, недвижими имоти.
Мая Ангелова Петрова, специалност: финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен
консултант.
Мая Цветанова Василева, специалност: управление и планиране на народното стопанство,
оценител на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти.
Меглена Петрова Желенска, специалност: маркетинг и мениджмънт, счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев, специалност: икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова, специалност:
счетоводство и контрол, независим финансов
одит, достъп до класифиц. информация.
Миглена Петкова Стамболиева, специалност:
международни икономически отношения, право,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност:
счетоводство и контрол.
Милена Димова Рашева, специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление
на индустрията.
Милита Йорданова Христова, специалност:
управление и планиране, дипломиран одитор,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова, специалност: икономика и управление на търговията, оценител
на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева, специалност: финанси и кредит, експерт-счетоводител, финансист.
Милю Петков Герганов, специалност: счетоводна отчетност.
М и моза Ву т ова Вл ъч кова, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, достъп до класифиц.
информация.
Мирена Милкова Шотекова, специалност:
стопански и финансов контрол, счетоводство и
контрол, международни икономически отношения, вътрешен одит в публичния сектор.
Мирослав Борисов Петков, специа лност:
счетоводство и контрол, стопанско управление
и администрация.
Мирослав Жеков Николов, специа лност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Минчо Василев Минчев, специалност: приложна математика, брокер на ценни книжа,
инвестиционен консултант.
Митко Николов Тоцев, специалност: финанси.
Михаела Любомирова Йоргова, специалност:
икономика на промишлеността.
Момчил Георгиев Жеков, специалност: финанси.
Момчил Станчев Тиков, специалност: финанси, регистриран одитор към ИДЕС.
Наталия Петрова Каменова, специалност: финанси и кредит, достъп до класифиц. информация.
На деж да Коцова Тодорова, специа лност:
счетоводна отчетност.
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Надежда Такова Лазарова, специалност: финанси и кредит.
На д я С и л уа нова И ва нова, спец иа л но с т:
счетоводство и контрол, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Недка Иванова Петрова, специалност: икономика и управление на транспорта, автомобилен
транспорт.
Недко Йорданов Тодоров, специалност: управление на стопанските дейности в промишлеността, финанси и счетоводство.
Нед ялка Георгиева Йоцова, специалност:
икономика на промишлеността.
Нели Иванова Недялкова, специалност: управление и планиране на народното стопанство,
оценител на недвижими имоти, на търговски
предприятия и вземания.
Нели Христова Владимирова, специалност:
икономика и управление на промишлеността.
Николай Георгиев Цонев, специалност: икономика и управление на транспорта, оценка
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
търговски предприятия, финансови активи и
финансови институции, права на интелектуална
и индустриална собственост, земеделски земи и
подобренията върху тях.
Нели Петрова Михайлова, специалност: икономика на индустрията, счетоводство, право.
Нина Спасова Стоименова, специалност: маркетинг и мениджмънт, счетоводство, финанси и
контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Нора Борова Петрова, специалност: финанси
на предприятията.
Николай Недков Тодоров, специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Желенски, специалност:
планиране на народното стопанство, извършване
на независим финансов одит по Международните
счетоводни и одиторски стандарти, оценка на
земеделски земи.
Николина Георгиева Танева, специалност:
стопански и финансов контрол, банков контрол,
управление на приоритетните оси по ОП за
развитие на сектор Рибарство.
Орлин Георгиев Константинов, специалност:
икономист по социално-икономическа информация.
Пейо Тошев Йорданов, специалност: финанси
и кредит, финансови пазари, брокер на ценни
книжа, инвестиционен консултант, сделки с
държавни ценни книжа.
Пенка Кирилова Стоянова, специалност: счетоводна отчетност, икономика и мениджмънт,
оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Петко Парашкевов Миков, специалност: социално и застрахователно дело.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: счетоводство и контрол.
Петър Илиев Иванов, специалност: икономика
на вътрешната търговия, достъп до класифиц.
информация.
Петър Николов Петров, специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност,
достъп до класифиц. информация.
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Петър Панайотов Иванов, специалност: икономика и управление на търговията, бизнес в
туризма и общественото хранене.
Петър Христов Ковачев, специалност: финанси.
Петя Васкова Христова, специалност: международни икономически отношения, маркетинг.
Петя Костадинова Маринова, специалност:
счетоводство и контрол, право.
Пламен Асенов Лазаров, специалност: счетоводство и контрол, валутна наличност и сделки
с ценни книжа, вътрешен контрол на валутните
операции в търговските банки, условия на валутния режим в Република България, банкови
експертизи.
Пламен Иванов Антов, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
оценител на цели предпри яти я, недви ж ими
имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
Пламен Кимонов Илиев, специалност: счетоводство и контрол, право.
П ламен С т ефа нов Ца нков, спец иа лнос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Победа Гечева Йонова, специалност: орг. маш.
обр. икон. информация.
Радка Йорданова Бончева, специалност: икономика на промишлеността.
Радка Ненова Николова, специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование,
финансово-счетоводни проблеми.
Радослава Николова Лалова, специалност:
счетоводство и контрол, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Радост Александрова Димитрова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифиц. информация.
Райна Цветанова Кръстева, специалност: счетоводство и контрол, квалификация: управление
на административната дейност.
Рангел Богданов Угляров, специалност: икономика на промишлеността.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност:
счетоводство и контрол.
Рени Кръстева Стоянова, специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство
и контрол.
Роза Стоянова Георгиева, специалност: финанси и кредит, дипломиран одитор.
Розалина Василева Колева, специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск,
валутни опции, международни разплащания,
извършвани от ТБ.
Ромео Илиев Згалевски, специалност: социално и застрахователно дело.
Росен Руменов Стоянов, специалност: финанси.
Росен Стоянов Костов, специалност: икономика, оценител на недвижими имоти, на машини
и съоръжения и на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
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Росица Боянова Георгиева, специа лност:
счетоводна отчетност, стопанско управление,
оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Владимирова Шонева, специалност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност.
Росица Георгиева Асенова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Младенова, специалност:
икономика и организация на труда, икономика
на здравеопазването.
Росица Станчева Томова, специалност: икономика и организация на труда.
Ру мен Дими т ров Любенов, специа лност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Димитров Цачев, специалност: икономика и организация на труда, оценител на
недвижими имоти, на цели държавни и общински
предприятия, достъп до класифиц. информация.
Ру мен Цветанов Върбанов, специа лност:
икономика и организация на труда.
Румяна Александрова Георгиева, специалност:
икономика и управление в промишлеността.
Доц. Румяна Любомирова Бресничка, специалност: организация на производството и
управление в промишленост та, оценител на
търговски марки и промишлени образци.
Ру м яна Пет рова Евтимова, специа лност:
финанси и кредит, счетоводство с програмен
продукт, оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Румяна Христова Димитрова, специалност:
финанси и кредит.
Р у м яна Верг и лова Начева, спец иа лност:
ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка
на електронноизчислителна техника.
Сашо Христов Николов, специалност: икономика и организация на селското стопанство,
оценка на недвижими имоти, земеделски земи,
цели държавни и общински предприятия, други
активи (ново и съвременно българско изкуство,
нумизматика, антиквариат, археологически паметници на културата).
Светла Иванова Деянова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Стоянова Михайлова, специалност:
търговия (техникум), анализ на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане
на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Светослава Радева Георгиева, специалност:
икономика и управление на търговията.
Севастианна Петрова Григорова, специалност: финанси и кредит, фирмено счетоводство,
вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до
класифиц. информация.
Сийка Вельова Митева, специалност: счетоводна отчетност.
Силвия Николова Якимова, специалност:
счетоводство на нефинансовите предприятия,
счетоводен мениджмънт в търговските дружества,
здравен мениджмънт.
Симеон Ананиев Ананиев, специалност: икономика на транспортна фирма, счетоводство и
контрол, достъп до класифиц. информация.
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Слънчезар Стоев Стоев, специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Борисова Илиева, специа лност:
счетоводство и контрол.
Снежана Тодорова Петрова, специалност:
счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова, специалност:
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Снеж ка К и ри лова И лиева, спец иа лнос т:
икономика – бизнес администрация, стопанско
управление, счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифиц. информация.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Спаска Методиева Атанасова, специалност:
икономист, икономика на транспорта, оценител
на финансови институции.
Светлана Балева Рошкева, специалност: финанси и кредит, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Светлана Цветанова Павлова, специалност:
счетоводство и контрол, експерт-счетоводител,
регистриран одитор.
Снеж ка К и ри лова И лиева, спец иа лнос т:
счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнес администрация, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
С та н и м и р Я н ков Тодоров, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, оценка на машини и
съоражения, оценка за недвижими имоти.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност:
счетоводство и контрол, финанси, право.
Станислав Ганев Божков, специалност: маркетинг и мениджмънт, МИО, сертифициран
финансов аналитик.
Стефан Иванов Иванов, специалност: управление на териториалните системи.
Стефан Иванов Мирински, специалност: прог
нозиране и планиране, оценка на недвижими
имоти, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Стили ян Ру менов Христов, специа лност:
счетоводство и контрол.
Стоимен Иванов Петков, специалност: счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев, специалност: счетоводство и контрол.
С т ой чо С т оя нов Н и колов, спец иа л нос т:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифиц. информация.
С т оя н Де л чев Гешев, с пец и а л но с т: н ародностопанско планиране, оценка на машини
и съоръжения.
Стоянка Иванова Нетовска, специалност: счетоводство и контрол, икономика на търговията.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност:
икономика на промишлеността.
Тамара Веселинова Гергова, специалност:
счетоводство и контрол.
Таня Велинова Божилова, специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева, специалност: маркетинг, счетоводство и контрол.
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Таня Енева Томова, специалност: икономика
и управление на индустрията, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Татя на Васи лева К л яшева, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, фирмено управление
и финанси.
Татяна Здравкова Стоянова, специалност:
магистър по икономика, маркетолог, оценител на
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
експерт по оценка и акредитация на лечебни
заведения за болнична помощ и диагностичноконсултативни центрове.
Татяна Иванова Илева, специалност: икономика на промишлеността, оценител на търговски предприятия и вземания, разработване
и управление на проекти, финансирани от ЕС.
Таня Петрова Георгиева, специалност: счетоводство и контрол, финанси, достъп до класифиц.
информация.
Татяна Христова Димитрова, специалност:
иконом ика на п ром иш ленос т та, фина нсово
счетоводство, финансов контрол и одиторски
стандарти, търговско право.
Теменужка Стойнева Шаламанова, специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Теменужка Христова Караджова, специалност:
финанси и кредит.
Тенчо Петков Стоев, специалност: икономическа информатика, национална сигурност
и отбрана, достъп до класифиц. информация.
Тереза Спасова Добрева, специалност: счетоводство и контрол.
Теодора Василева Златанова, специалност:
счетоводство и контрол.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов, специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова, специалност: икономическо планиране, икономическа журналистика, оценител на търговски
предприятия.
Тошко Николов Поптолев, специалност: финанси и кредит, регистриран одитор – независим
финансов одит на финансови отчети.
Филка Славова Станимирова, специалност:
търговия и отчетност в търговията.
Христина Иванова Стамова, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови
институции.
Христина Петкова Староманова, специалност:
счетоводство и контрол.
Христо Борисов Минков, специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Иванов Стоянов, специалност: техника и технология на текстила и облеклото,
специализация: финансов мениджмънт, оценка
на машини и съоръжения, сертификат – обучение
за автоексперти.
Христо Илиев Чамов, специалност: счетоводна отчетност.
Цвета Петрова Хаджиева, специалност: счетоводство и контрол.
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Цветан Николов Лалев, специалност: икономика и управление на търговията.
Цветана Любенова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол.
Цветанка Василева Карабельова, специалност:
финанси, оценка на недвижими имоти.
Цветанка Харалампиева Семкова, специалност: финанси.
Цветелина Ангелова Мирчева, специалност:
счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Цонка Николова Гергова, специалност: финанси и кредит, оценител на финансови институции,
банков финансов анализ , вътрешен контрол.
Юлия Борисова Христова, специалност: финанси и кредит.
Юлия Ботева Каримова, специалност: международни икономически отношения, финанси.
Юлия Иванова Нитова, специалност: счетоводна отчетност.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност: икономика и управление на търговията.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Юлка Георгиева Дянкова, специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Яна Сергеева Данаилова, специалност: международни икономически отношения, оценка на
недвижими имоти.
Янка Жел язкова Демирева, специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
Янка Паска лева Ча л ъкова, специа лност:
икономика на промишлеността, международни
счетоводни стандарти.
Янка Първанова Александрова, специалност:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Ясен Петров Стефанов, специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одит в публичния
сектор, достъп до класифиц. информация.
Янка Тодорова Петрова, специалност: счетоводство и контрол, международни-счетоводни
стандарти.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Александър Иванов Кюркчиев, специалност:
математика, специализация: статистика, начисляване на инфлация, лихвени проценти и промили
върху цени и задължения.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност:
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи.
А нели я Иванова Стойкова, специа лност:
прогнозиране и планиране на икономическите
системи, европейска административна практика.
Анета Евгениева Янкова, специалност: управление и планиране на народното стопанство,
специализация: организация и технология на
държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност:
финанси, съдебносчетоводни експертизи.
Ани Йорданова Деянова, специалност: счетоводна отчетност.
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Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност: счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
А нтони я Димит рова Фака лийска, специалност: финанси и кредит, оценител на цели
държавни и общински предприятия, земеделски
земи, достъп до класифиц. информация.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансово-кономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
Биляна Демирева Демирева, специалност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнес  
администрация, специалист по маркетинг.
Валентин Генчев Гетов, специалност: управление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров, специалност:
икономика и управление в транспорта, международен транспорт.
Валери Ганчев Пелов, специалност: икономика
на търговията, валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Христов Христов, специалност: организация на производството и управление в
транспорта.
Ваня Великова Григорова, специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова, специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство и контрол, МИО, право, оценка на права
на интелектуална и индустриална собственост,
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, достъп до класифиц. информация.
Васил Иванов Вутов, специалност: публична
админист раци я – у правление на европейск и
проекти, застрахователно дело.
Васил Стоилов Бонев, специалност: икономика, организация и управление на селското
стопанство; оценител на машини и съоръжения,
активи, земеделски земи.
Васко Крумов Ефремов, специалност: счетоводна отчетност.
Величка Генчева Тодрова, специалност: планиране, финанси и счетоводство, счетоводство,
финанси и конт рол, оценител на т ърговск и
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Вел ян Железчев Железчев, специа лност:
финанси.
Венелин Борисов Томов, специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифиц. информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност:
финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Вера Николова Коларова, специалност: икономика и управление на търговията.
Весел и н Д и м и т ров Я н ков, спец иа л нос т:
организация на производството и управление в
промишлеността, ръководител-движение и търг.
експлоатация.
Веселина Георгиева Попова, специалност:
икономика – бизнес администрация, оценка на
търговски предприятия, инвестиционен проект.
В е с е л и н а И л иев а Та нев а , с пец и а л но с т:
ОПОИИ.
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Виолета Димитрова Младенова, специалност:
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифиц. информация.
Виолета Николова Стоянова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
счетоводство и контрол.
Владимир Петков Георгиев, специалност:
икономика и организиция на труда.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова,
специалност: финанси.
Гана Александрова Богданова, специалност:
счетоводна отчетност, експерт по счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
оценител на инвестиционен проект.
Георги Ганов Иванов, специалност: икономика
и организация на вътрешната търговия, финанси
на предприятията, международни икономически
отношения.
Георги Добрев Господинов, специа лност:
икономика на индустрията, стопанска логистика,
въздушна спедиция.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност:
финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни
организации.
Георги Сандов Николов, специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Георги Филипов Кляшев, специалност: маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Григор Димитров Григоров, специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Даня Николова Иванова, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова, специалност:
финанси, информационни технологии в банковото дело.
Диана Цветкова Христова, специалност: електронна техника ППМЕ, оценител на машини и
съоръжения.
Деница Юриева Маринова, специа лност:
счетоводство и контрол.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност: икономика и управление на търговията.
Диан Сергеев Тишевишк и, спец иа лност:
икономика – международна икономика и мениджмънт.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност: счетоводна отчетност.
Димитър Георгиев Бакърджиев, специалност:
финансов контрол.
Димитър Живков Живков, специалност: социално-икономическо планиране.
Димитър К ирилов Радонов, специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност: икономика на съобщенията.
Димитър Тодоров Милушев, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Дора Любенова Гърчева, специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
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Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска,
специалност: икономика на външната търговия,
достъп до класифиц. информация.
Елена Георгиева Павлова, специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Йорданова Митева, специалност: маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни и
финансово-ценови експертизи, оценка на недвижими имоти, достъп до класифиц. информация.
Елена Петрова Павлова, специалност: счетоводство и контрол.
Елисавета Владова Асенова, специалност:
икономика и организация на труда, оценител
на търговски предприятия.
Емил Атанасов Марин, специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на
търговски предприятия и вземания, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Емил Върбанов Томов, специалност: орга
низаци я на производството и у правление в
промишлеността.
Емил Костов Ангелов, специалност: финанси – банково дело.
Емилия Бонева Стоянова, специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти,
оценка на търговски предприятия.
Емилия Тодорова Милушева, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Жени Петкова Гаджалова, специалност: счетоводна отчетност, публична администрация.
Жулиета Страшимирова Господинова, специалност: икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Златка Танева Добрева, специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на земеделски земи, достъп до класифиц. информация.
Зорница Николаева Иванова, специалност:
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Ивайло Николов Бойчев, специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни
стандарти.
Иван Димитров Петров, специалност: икономика на труда и социално дело.
Иван Петров Йонов, специалност: счетоводна
отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифиц. информация.
Иван Петров Ласков, специалност: счетоводна
отчетност, икономика, организация и управление
на промишленото производство.
Иван Христов Узунов, специалност: финанси
и кредит, счетоводство на селското и горското
стопанство, специализация: мениджмънт и маркетинг на малка фирма и средно предприятие,
достъп до класифиц. информация.
Ивелина Христова Манчева, специалност:
финанси.
Илия Стефанов Алексиев, специалност: народностопанско планиране.
Илка Нецова Георгиева, специалност: счетоводство и контрол.
Йорданка Павлова Лазарова, специалност:
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
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Йорданка Стойнева Канова, специалност:
икономика и организация на МТС, фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Методи Петров Методиев, специалност: икономика и управление на промишлеността.
Тоня Иванова Ташева, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Кирил Василев Будинов, специалност: маркетинг, технология на живот. хран. продукти,
консерв. и общ. хранене.
Красимира Цветкова Горянова, специалност:
икономика и организация на труда.
Кристена Илиева Божилова, специалност:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.
Лазарина Николова Койчева, специалност:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифиц. информация.
Лидия Петрова Лютакова, специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Борисова Арнаудова, специалност:
финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова, специалност: счетоводство и контрол.
Лиляна Петрова Райкова, специалност: икономика на промишлеността.
Любомир Константинов Васев, специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
международни икономически отношения, специалност: транспортно строителство – пътно
строителство, оценка на недвижими имоти,
търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов, специалност: международни икономически отношения, съдебносчетоводни експертизи.
Людмила Недялкова Колева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Маргари та Бла г о ева Я к и мова, спец иа лнос т: соц иа л но -и коном и ческа и нформа ц и я;
право – морско право; оценител на недвижими
имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Маргарита Петкова Динкова, специалност:
финанси и кредит.
Мариана Иванова Чапарова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Мариета Р у менова Най денова-Георгиева,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, цели
предприятия, дялове и акции от капитала им.
Марийка Тодорова Николова, специалност:
народностопанско планиране.
Марина Кирилова Здравкова, специалност:
МИО, среден мениджър.
Мария Иванова Чочева- Тончева, специалност:
счетоводна отчетност, оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Меглена Петрова Желенска, специалност: маркетинг и мениджмънт, счетоводство и контрол.
Миглена Антонова Павлова, специалност:
счетоводство и контрол, независим финансов
одит, достъп до класифиц. информация.
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Милвена Асенова Стоичкова, специалност:
счетоводство и контрол.
Милена Димова Рашева, специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление
на индустрията.
Милита Йорданова Христова, специалност:
управление и планиране, дипломиран одитор,
експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Милка Манолова Гогова, специалност: икономика и управление на търговията, оценител
на недвижими имоти.
Милю Петков Герганов, специалност: счетоводна отчетност.
Мирослав Жеков Николов, специа лност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Михаела Любомирова Йоргова, специалност:
икономика на промишлеността.
Методи Петров Методиев, специалност: икономика и управление на промишлеността.
На д я С и л уа нова И ва нова, спец иа л но с т:
счетоводство и контрол, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Наталия Петрова Каменова, специалност: финанси и кредит, достъп до класифиц. информация.
Нели Желева Терзиева, специалност: стокознание.
Нели Иванова Недялкова, специалност: управление и планиране на народното стопанство,
оценител на недвижими имоти, на търговски
предприятия и вземания.
Нели Петрова Михайлова, специалност: икономика на индустрията, счетоводство, право.
Николина Георгиева Танева, специалност:
стопански и финансов контрол, банков контрол,
управление на приоритетните оси по ОП за
развитие на сектор рибарство.
Николай Недков Тодоров, специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Желенски, специалност:
планиране на народното стопанство, извършване
на независим финансов одит по международните
счетоводни и одиторски стандарти, оценка на
земеделски земи.
Пенка Александрова Делчева, специалност:
организация на производство и управление в
транспорта, оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, достъп до класифиц.
информация.
Петър Илиев Иванов, специалност: икономика
на вътрешната търговия, достъп до класифиц.
информация.
Петър Николов Петров, специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност,
достъп до класифиц. информация.
Петър Христов Ковачев, специалност: финанси.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: счетоводство и контрол.
Пламен Асенов Лазаров, специалност: счетоводство и контрол, валутна наличност и сделки
с ценни книжа, вътрешен контрол на валутните
операции в търговските банки, условия на валутния режим в Република България, банкови
експертизи.
Пламен Иванов Антов, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
оценител на цели предпри яти я, недви ж ими
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имоти, съдебносчетоводни и финасово-ценови
експертизи.
П ламен С т ефа нов Ца нков, спец иа лнос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Радко Иванов Чапаров, специалност: технологи я на металите, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията,
общественото хранене и транспорта, достъп до
класифиц. информация.
Роза Стоянова Георгиева, специалност: финанси и кредит; дипломиран одитор.
Росен Руменов Стоянов, специалност: финанси.
Росица Боянова Георгиева, специа лност:
счетоводна отчетност, стопанско управление,
оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Станчева Томова, специалност: икономика и организация на труда.
Ру мен Димит ров Любенов, специа лност:
счетоводна отчетност, съдебносчетоводни експертизи.
Р у м яна Верг и лова Начева, спец иа лност:
ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка
на електронноизчислителна техника.
Ру м яна Пет рова Николова, специа лност:
агроном – растителна защита.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова,
специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Светослава Радева Георгиева, специалност:
икономика и управление на търговията.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Тодорова Петрова, специалност:
счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова, специалност:
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Снеж ка К и ри лова И лиева, спец иа лнос т:
икономика – бизнес администрация, стопанско
управление, счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова, специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифиц. информация.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност:
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Светла Иванова Деянова, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Снеж ка К и ри лова И лиева, спец иа лнос т:
счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнес администрация, съдебносчетоводни
и финансово-ценови експертизи.
С та н и м и р Я н ков Тодоров, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, оценка на машини и
съоръжения, оценка за недвижими имоти.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност:
счетоводство и контрол, финанси, право.
С т ой чо С т оя нов Н и колов, спец иа л нос т:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифиц. информация.
С т оя н Де л чев Гешев, с пец и а л но с т: н ародностопанско планиране, оценка на машини
и съоръжения.
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Таня Велинова Божилова, специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева, специалност: маркетинг, счетоводство и контрол.
Татя на Васи лева К л яшева, спец иа л нос т:
счетоводство и контрол, фирмено управление
и финанси.
Татяна Здравкова Стоянова, специалност:
магистър по икономика, маркетолог, оценител
на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оборотни и дълготрайни активи, оценка и
акредитация на лечебни заведения за болнична
помощ и диагностично-консултативни центрове.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов, специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Цветанка Харалампиева Семкова, специалност: финанси.
Христо Борисов Минков, специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Иванов Стоянов, специалност: техника и технология на текстила и облеклото,
специализация: финансов мениджмънт, оценка
на машини и съоръжения, сертификат – обучение
за автоексперти.
Цвета Петрова Хаджиева, специалност: счетоводство и контрол.
Цветелина Ангелова Мирчева, специалност:
счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Цветан Николов Лалев, специалност: икономика и управление на търговията.
Цветолюб Лазаров Павлов, специа лност:
радио- и телевизионна техника, фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и
съоръжения, оборотни и дълготрайни активи,
сертификат: Европейски компютърен сертификат – експерт, достъп до класифиц. информация.
Цон к а Н и ко лова Герг ова , спец и а л но с т:
финанси и кредит. банков финансов анализ,
вът решен кон т рол, оцени т ел на фина нсови
институции.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност: икономика и управление на търговията.
Юлка Георгиева Дянкова, специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Яна Стоянова Дешева, специалност: физика
и математика, счетоводство и контрол, банково
и бюджетно счетоводство.
Янка Първанова Александрова, специалност:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Янка Жел язкова Демирева, специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Адриан Иванов Трънкаров, специалност: горско стопанство, стопанско управление, оценител
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на недвижими имоти, машини и съоръжения, регистриран в публичния регистър за упражняване
на частна лесовъдска практика и за извършване
на дейности в горския фонд.
Адриана Николаева Джокова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти.
А лбена Георгиева Кръстева, специалност:
инженерна химия.
А лекса н д ре та Н и колаева Върба н човск а,
специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими
имоти.
А лександър Василев Пенев, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Александър Велков Гоцев, специалност: топлотехника.
Александър Евлогиев Николов, специалност:
автоматизация и комплексна механизация на
машиностроенето, международни икономически
отношения.
Александър Желязков Костадинов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
артилерийско и инструментално разузнаване,
достъп до класифиц. информация.
К.т.н. Александър Кирилов Кънев, специалност: металургия на черни метали.
Алекси Атанасов Чиликов, специалност: механизирано уредостроене, оценител на интелектуална и индустриална собственост, машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето, специалното производство, приборите и средствата
за автоматизация, електронната промишленост,
леката и тежката промишленост.
Анастас Русков Русков, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Анастасия Иванова Бошнакова, специалност:
архитектура, промишлено и гражданско строителство – конструкции, опазване на паметниците
на културата.
Анастасия Райкова Белопитова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Анастасия Славчева Костова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Анатоли Веселинов Петров, специалност: индустриален мениджмънт – инженер-мениджър,
управление на софтуерни активи, правосопособен да извършва софтуерен одит на физически
и юридически лица.
Анатоли Евгениев Михайлов, специалност:
ел. централи и мрежи.
Ангел Димитров Илиев, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
недвижими имоти.
А нгел Йорданов Младенов, специа лност:
електроенергетика, автотехническа експертиза.
Ангел Кирилов Ангелов, специалност: автомобилни войски, транспортна техника и технология,
автоконтрольор.
Ангел Петров Муташки, специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Ангелина Димитрова Маринова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
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Андрей Страхилов Герасимов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
А нета Георгиева Каменова-Вапорд ж иева,
специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
Анета Добрева Зеринова, специалност: промишлена топлотехника, технология на заведения за обществено хранене, комунално-битово
обслужване и сгради за търговия.
А нета Иванова Йорданова, специа лност:
електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността и транспорта, пълна проектантска
правоспособност по част „Електрическа“.
Анна Василева Петрова, специалност: дървообработване и производство на мебели, инженердизайнер – производство на мебели.
Анна Здравкова Балевска, специалност: автоматизация на производството, оценител на
машини и съоръжения, недвижими имоти.
Антоанела Дончева Цукева, специалност:
промишлено строителство – конструкции, конструкции на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева,
специалност: технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини
и съоръжения, активи.
Антоанета Василева Христова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Иванова Донова, специалност:
земеустройство, технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ.
Антон Михайлов Михайлов, специалност: химическа технология на дървесината, икономика,
организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
Антони Вълков Запрянов, специалност: машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до
класифицирана информация.
Антония Господинова Чепилева, специалност:
архитект у ра, пълна проектантска правоспо
собност.
Асен Драгомиров Стоянов, специалност: строителен инженер по конструкции на промишлени,
жилищни и обществени сгради.
Анушка Георгиева Момчилова, специалност:
промишлена топлотехника.
Апостол Йорданов Ангелов, специалност:
двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, металообработващата промишленост и
транспорта.
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Атанас Георгиев Черпоков, специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Димитров Атанасов, специалност: изчислителна техника, автотехническа експертиза,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Атанас Димитров Филипов, специалност: ел.
централи и мрежи.
Атанас Илиев Желязков, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на цели
държавни и общински предприятия, на машини
и съоръжения.
Атанас Михайлов Орозов, специалност: земеустройство.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност:
технология на машиностроенето, застрахователно и социално дело, ефективно управление на
промишленото предприятие.
Беатриче Еленкова Христова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Бисер Борисов Тодоров, специалност: топло
снабдяване, газоснабдяване и вентилация, професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров, специалност:
технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
Б ож и дар Хрис т ов Дон чев, спец иа л нос т:
транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова, специалност: технология на машиностроенето и металорежещите машини, топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев, специалност: уредостроене, оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев, специалност: технология и организация на ЖП транспорт, оценител
на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза.
Бойко Христов Панчев, специалностс: архитектура.
Борис Борисов Стамболиев, специалност:
архитектура.
Борис Георгиев Петков, специалност: хидрав
лика и пневматика.
Борис Константинов Борисов, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Борис Любомиров Станчев, специалност:
архитектура.
Борис Милчев Милев, специалност: технология и организация на железопътния транспорт,
технически надзор на парни и водогрейни котли,
съдове под налягане, газови уреди и инсталации,
системи по качество и вътрешни одити.
Борислав Георгиев Попов, специалност: горско стопанство, квалификация: оценка на гори и
на земи в горския фонд, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Борислав Мла денов Савов, специа лност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Борислав Рангелов Йорданов, специалност:
промишлена топлотехника.
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Бранимир Светослав Костов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Валентин Лозанов Лозев, специалност: машинен инженер.
Валентин Рачев Симеонов, специалност: пътно
строителство, достъп до класифиц. информация.
Валентина Маринова Шишкова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител на земеделски земи, дейности по кадастъра.
Валентина Стефанова Николова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини и съоръжения,
достъп до класифиц. информация.
Валентина Стоянова Стоянова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Валентина Иванова Георгиева, специалност:
електрически машини и съоръжения.
Доц. д-р Валери Емилов Митков, специалност: металургия на черните метали, техника и
технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Валтер Евгениев Костадинов, специалност:
машинен инженер, патентопритежател и изобретател.
Валтер Николов Колев, специалност: летецпилот от БГА, летателна експлоатация на въздушния транспорт, международни икономически
отношени я и външноикономическа дейност,
система за управление на безопасността на полетите, въздушно законодателство, методичен
курс за проверяващ летателен персонал, превоз
на опасни товари по въздуха.
Валя Стефанова Петрова, специалност: транспортно строителство, икономика на транспортна
фирма, пълна проектантска правоспособност по
части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, технически контрол по
инвестиционни проекти, достъп до класифиц.
информация.
Ваня Димитрова Велянова, специалност: технология на металите, патентно дело, оценител в
областта на изобретенията и полезните модели,
търговски марки и промишлени образци.
Ваньо Янков Николов, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
оценител на недвижими имоти.
Васил Андонов Веселинов, специалност: автотранспорт, трактори и кари – АТК.
Васил Николаев Николов, специалност: ел.
снабдяване на промишлени предприятия, оценител на машини и съоръжения, държавни и
общински предприятия.
Васил Стефанов Михайлов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Васил Стоянов Керемидарски, специалност:
ел. централи и мрежи.
Васил Танев Стайков, специалност: радиоелектронна техника, системи за сигурност, комуникации и безопасност на бизнеса; криминалистика.
Василка Богданова Дамянова, специалност:
строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вася Иванова Германова, специалност: машинен инженер – хидравлични машини, патентно
дело оценител на интелектуална и индустриална
собственост.
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Велислава Лозанова Борисова-Тодорова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Велимир Евстатиев Златарев, специалност:
технология на металите.
Величка Георгиева Тименова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Венелин Ангелов Карапанджев, специалност:
електронна техника – полупроводникови и микроелектронни прибори, технически методи и
средства за защита на класифицираната информация при физическата є сигурност и сигурността
на АИС и мрежи.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Венцислав А нгелов Пейков, специ лност:
ПГС – технология на строителството, оценител
на недвижими имоти.
Венцеслав Михайлов Бобев, специалност:
мета л у рги я на черните мета ли и леярство,
валцуване на металите, новости в прокатното
производство.
Венцислав Кирилов Другански, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Вера Евтимова Профирова, специалност: машиностроителни технологии и производствена
техника, счетоводство и контрол, оценител на
машини и съоръжения, експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи.
Вера Маринова Ахмакова, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недви ж ими имоти, дост ъп до к ласифиц.
информация.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова, специалност: геодезия, фотограметрия и карто
графия, правоспособност да извършва дейности
по кадастъра, оценител на недвижими имоти,
земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, оценка на въздействието върху
околната среда, оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, пълна
проектантска правосопособност по част „Геодезическа“.
Весела Стоянова Корова, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите, достъп до класифиц. информация.
Веселин Владиславов Василев, специалност:
финанси, банково дело, експлоатация и ремонт
на летателните апарати, основни положения на
стандаратизацията в ЕС, НАТО и Република
България, мениджмънт на военновъздушните
сили, оценител на машини и съоръжения, достъп
до класифиц. информация.
Веселин Валентинов Люцканов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веселин Георгиев Тенекеджиев, специалност:
машинен инженер.
Веселин Дичев Дичев, специалност: строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство – конструктор.
Веселин Николаев Миндов, специалност:
хидрогеология и инженерна геология – инженерна геология.
Веселина Лалева Василковска, специалност:
горско стопанство; фирмен мениджмънт.
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Веска Бориславова Тодорова, специалност:
машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, оценка на машини и съоръжения,
недвижими имоти.
Виолета Върбанова Шентова, специалност:
механично уредостроене, специализация: металорежещи машини и технологични процеси
за студена обработка на металите, патентно
дело, оценка на интелектуална и индустриална
собственост.
Виолета Михайлова Гемкова, специалност:
промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Тенева, специалност: промишлена топлотехника, банков мениджмънт,
корпоративни финанси, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето,
международни финанси, финансов и кредитен
анализ, маркетинг и мениджмънт.
Владимир Василев Васев, специалност: ел.
снабдяване на промишлено предприятие.
Владимир Костов Господинов, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Владимир Маринов Маринов, специалност:
автоматика и телемеханика, експерт-оценител
на МПС, оценител на машини и съоръжения.
Владислав Георгиев Самоходов, специалност:
транспортна техника и технологии, автотехническа експертиза.
Габриела Любомирова Семова-Колева, специалност: архитектура, консервация на исторически
градове и сгради, икономика, организация и
счетоводство.
Галина Петкова Главчева, специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Га н к а Пе т кова К арачо ба нова-А вра мова ,
специалност: хидромелиоративно строителство.
Георги Андонов Георгиев, специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Асенов Стоименов, специалност: двигатели с вътрешно горене, достъп до класифиц.
информация.
Георги Борисов Таков, специалност: експлоатация на свързочната техника, достъп до
класифиц. информация.
Георги Борисов Генчев, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, финанси, право
способност по кадастъра, пълна проектантска
правоспособност по част геодезия, приложна
геодезия, вертикално планиране, трасировъчни
проекти и планове, планове за регулация, работа
с тотална станция Leica, преддоговорно обучение – застрахователен консултант, сертификат
по серитификационна схема EN 473 по метод
ви х ъротоков, сертификат за професиона лна
квалификация по безразрушителни методи на
контрол – визуално изпитване VT – ниво І и ІІ
в съответствие със стандарти БДС EN 473 и ISO,
методи и подходи за оценяване на недвижими
имоти и земеделск и земи, нови европейск и
стандрати за оценяване на недвижимите имоти.
Георги Василев Георгиев, специалност: маш.
и апар. хр. промишленост, оценител на търгов-
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ски предприятия, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Георги Димитров Грънчовски, специалност:
земеустройство, оценител на земеделски земи,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях, дейности
по кадастъра и имотния регистър.
Георги Костадинов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, достъп до класифиц. информация.
Георги Маринов Маринов, специалност: техническите средства на ГСМ, оценка на машини
и съоръжения.
Ге о р г и Не й ч е в К а ц а р о в , с п е ц и а л н о с т :
ВиК – мрежи и съоръжения.
Георги Стоянов Джоргов, специалност: геодезия и картография.
Д-р Георги Сълев Сачански, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Дамян Весков Бояджиев, специалност: геодезия, картография и фотограметрия, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, на
недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Даниел Златимиров Карапанчев, специалност:
автоматика, информационна и управляваща техника, компютърна бизнес информатика, достъп
до класифицирана информация.
Даниела Добрева Романова, специалност:
геодезия, пълна проектантска правоспособност;
приложение на географски информационни системи в регионалното и ландшафтното планиране
и градоустройството.
Даниела Янчева Анталавичева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Дарина Любомирова Гализова, специалност:
архитектура.
Деница Константинова Русева-Георгиева,
специалност: водоснабдяване и канализация,
оценител на недвижими имоти, мрежи и съоръжения.
Деница Любомирова Дерменджиева, специалност: механична технология на дървесината.
Десислава Калушева Вълчева, специалност:
промишлено и гражданско строителство, здравословни и безопасни условия на труд, координатор
по безопасност и здраве в строителството.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева,
специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими
имоти.
Детелин Петков Ганчев, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Деян Великов Попов, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, достъп до класиф.
информация.
Диана Цветкова Христова, специалност: електронна техника ППМЕ, оценител на машини и
съоръжения.
Дико Георгиев Антонов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, право
способност да извършва дейности по кадастъра,
оценител на недвижими имоти.
Диляна Любомирова Вачковска, специалност:
топлинна и масообменна техника в химическата промишленост, пълна проектантска право
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способност по части отопление, вентилация,
климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, обследване за енергийна ефетивност
и сертифициране на сгради, проектиране на
сградни газови инсталации.
Димитринка Борисова Милевска, специалност: технология на шевното производство.
Димитър Атанасов, специалност: топло- и
ядрена енергетика, машинен инженер с пълна проек тантска правоспособност по части
т оп лоснабд я ва не, о т оп лен ие, вен т и ла ц и я и
климатизация.
Димит ър Илиев Димит ров, специа лност:
машинен инженер по корабни двигатели и механизми.
Дими т ър Йорданов И лиев, спец иа лност:
технология на машиностроенето, притежател
на патенти за различни изобретения.
Димитринка Христова Симеонова, специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценител на недвижими имоти.
Димитър Георгиев Симеонов, специалност:
промишлена топлотехника.
Димитър Димитров Антонов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Димитър Маламов Хабов, специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността, на транспорта, достъп до к ласифиц.
информация.
Димит ър Николов Бузяков, специалност:
промишлено и гражданско строителство, организация на производството и управление в
строителството, оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти, достъп до класифиц.
информация.
Димитър Николов Николов, специалност:
разработка на полезни изкопаеми, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Д и м и т ър Пе ев Д и м и т р ов, спец иа л но с т:
танкови войски – технически, КЩ, инженернотехническа, АБТТ, оценител на електро- и радио
оборудване, достъп до класифиц. информация.
Димитър Петров Петев, специалност: радиои телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев, специалност: технология на машиностроене, оценка на машини
и съоръжения.
Димитър Тодоров Димитров, специалност:
радиотехника, радиоелектроника.
Димчо Славев Пиралков, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Д-р Добрин Маринов Диков, специалност:
радиотехника и телевизионна техника, автоматизирани системи за обработка на информация
и управление, достъп до класифиц. информация.
Добрина Стефанова Ченева, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Донета Божкова Божкова, специалност: промишлено и гражданско строителство, фирмено
счетоводство, оценител на недвижими имоти,
ОВОС, стандартизация.
Донка Цветкова Генова, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Евгени Николов Настев, специалност: промишлена топлотехника.
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Евгений Николаев Гацов, специалност: архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгения Кръстева Табова, специалност: автоматика и телемеханика, патентен специалист,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евгения Филипова Киселинова, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство, оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения.
Евдокия Кирилова Димитрова, специалност:
промишлена електротехника, програмист.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова,
специалност: топлинна и масообменна техника.
Екатерина Лулчева Терзиева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Елена Ботьова Христова, специалност: подвижен железопътен състав, оценка на машини
и съоръжения.
Елена Гьорева Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти.
Елеонора Емилова Вълева, специа лност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Ели Кирилова Симова, специалност: водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова, специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти.
Елисавета Георгиева Лазарова, специалност:
подемно-транспортни, строителни машини и
системи, счетоводство.
Елисавета Стоянова Йотова, специалност:
МАХХП, топлотехника, отопление, вентилация
и климатизация, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Елияна Димитрова Христова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, оценител на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металорежещите
машини.
Емил Асенов Стефанов, специалност: строителство и архитектура, оценка на недвижими
имоти.
Емил Боянов Йорданов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Емил Георгиев Стоянов, специалност: подемно-транспортни, строителни и минни машини.
Емил Димитров Христов, специалност: машиностроителни технологии и производствена
техника – технология на машиностроенето и
металорежещи машини.
Емил Любомиров Събев, специалност: строителство на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Емил Русев Русев, специалност: подемнотранспортни, строителни и минни машини, автотехническа експертиза, оценител на машини и
съоръжения в сферата на подемно-транспортни,
строителни и минни машини и съоръжения.
Емил Тодоров Соколов, специалност: машини
и апар. за хим. и хран. промишленост.
Емил Цветанов Томов, специалност: строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, мениджър, оценител на недви-
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жими имоти, на земеделски земи и трайни
насаждения.
Емилия А нтонова Петрова, специалност:
общо машиностроене и уредостроене, оценка
на машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи.
Емилия Георгиева Балканска-Василева, специалност: радиотехника.
Емилия Христова Точева, специалност: архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Жанета Георгиева Велкова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Жанета Томова Стоянчева, специа лност:
хидромелиоративно строителство.
Живко Димитров Желев, специалност: промишлена топлотехника, оценител на машини и
съоръжения.
Ж ивко Здравков Мартинов, специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, достъп до класифиц.
информация.
Зорка Николова Милева-Василева, специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане, патентно
дело, достъп до класифиц. информация.
Ива Дамянова Урумова, специалност: промишлена топлотехника.
Ивайло Николов Димитров, специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра, достъп до класифиц. информация.
Ивалин Костов Йосифов, специалност: техническа експлоатация на летателни апарати,
икономика на сигурността и отбраната.
Иван Андонов Шестаков, специалност: горско
стопанство.
Доц. д-р Иван Атанасов Коларов, специалност:
подемно-транспортни и строителни машини и
системи.
Иван Атанасов Тодоров, специалност: технология и организация на автомобилния транспорт.
И ва н Васи лев И ва нов, спец иа л нос т: ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлено
предприятие – среден техник.
Иван Иванов Гешев, специалност: слаботокова
ел. промишленост и експлоатация.
Иван Кирилов Янакиев, специалност: ел.
машини и апарати.
Иван Йорданов Иванов, специалност: геодезия.
Ст.н.с. ІІ ст. Иван Коев Митев, специалност:
технология на машиностроенето.
Иван Младенов Илиев, специалност: технология на минното производство, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
автотехническа експертиза.
Иван Николов Иванов, специалност: топлинна
и масообменна техника, патентно-лицензионна
дейност, интелектуална собственост, представител по индустриална собственост за изобретения
и полезни модели, марки, географски означения
и промишлен дизайн, оценител на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
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Иван Стефанов Иванов, специалност: механи чно у редост роене, п ъ лна п роек тан тска
правоспособност, електротехника, автоматика
и съобщителна техника, сервизно обслужване
на носими и возими пожарогасители, монтаж,
пусково-накладъчни работи и програмиране на
пожароизвестителна техника.
Иван Стойнов Кючуков, специалност: двигатели с вътршно горене, извършване на периодични
прегледи на ППС в пункт от ІІ кат.
Ст.н.с. Иван Стоянов Сивриев, специалност:
електроинженер, криминалистически анализ
на звукозапис (електро-лингвистичен анализ на
звукозаписи), достъп до класифиц. информация.
Иван Чанков Иванов, специалност: технология
на машиностроенето и металите.
Иванка Атанасова Цветкова, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Иванка Георгиева Саралиева, специалност:
комплексна механизация и поточни линии, стопански мениджмънт, оценител на недвижими
имоти, права на интелектуална и индустриална
собственост.
Иванка Димитрова Коемджиева-Господинова,
специалност: тополоенергетика и ядрена енергетика, оценител на недвижими имоти, обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Иванка Евлогиева Илиева, специалност: радио
техника, оценител на машини и съоръжения в
сферата на радиотехниката, електротехническата,
електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на
интелектуална собственост, недвижими имоти,
търговски предприятия.
Иванка Славчева Пакиданска, специалност:
текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Ивета Драгиева Бинева-Николова, специалност: електротехника.
Иглика Димитрова Христова, специалност:
промишлена топлотехника, пълна проектантска
правоспособност по части отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника,
технологична на предприятия за производство,
складиране и търговия с храни и лекарства,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, проектиране на газови
инсталации.
Игор Янков Янкулов, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Илия Петров Гюров, специалност: комуникационна техника и технологии.
Илия Радков Дръндов, специалност: топлинна
и масообменна техника.
Ина Олегова Ангелова, специалност: архитектура.
Искра Василева Лозанова, специалност: озеленяване.
Искра Димитрова Пенкова, специалност:
архитектура.
Ирена Атанасова Шумкова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, право
способност да извършва дейности по кадастъра,
компютърна обработка на информацията.
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Ирина Иванова Петкова, специалност: изчислителни машини и устройства, достъп до
класифиц. информация.
Ири на К раси м и р ова С емерд ж иева , спе циалност: автоматизация на производството,
организация и планиране на инвестиционния
процес, мениджър-предприемач, оценител на
цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността,
строителството и енергетиката, пълномощник за
система за управление на качеството, одитор на
система за производствен контрол на строителни
продукти.
Йоланда Петрова Недева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Ангелов Жотев, специалност: двигатели с вътрешно горене, земемерство – среден
техник, патентно и изобретателско дело.
Йордан Атанасов Шопов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти, инвестиционни проекти
в публичния сектор, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, правоспособност да извършва дейност по кадастъра,
оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов, специалност: хидромелиоративно строителство, право, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Йордан Донев Йорданов, специалност: транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев, специалност:
подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството,
машиностроителната и металообработващата
промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Йордан Иванов Пашунов, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Христов Нешев, специалност: ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
Йорданка Борисова Веселинова, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения; пълна проектантска правоспособност.
Йорданка Симеонова Попова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева, специалност:
металургия на черните метали, мениджър по
международен бизнес, оценител на цели държавни
и общински предприятия и вземания, недвижими
имоти, правоспособност като брокер.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева,
специалност: архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Йосиф Георгиев М ла денов, специа лност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Калинка Маркова Крумова, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Камен Владимиров Рангелов, специалност:
електроинженер – далекосъобщителна техника,
ст.н.с. ІІ степен.
К а мен Н и колов Б ог да нов, спец иа л нос т:
автоматизация на дискретното производство,
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маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, оценител на
машини и съоръжения.
Камелия Иванова Виденова-Тончева, специалност: топлоенергетика и ядрена енергетика.
Катерина Атанасова Михова, специалност:
икономика на вътрешната т ъргови я, горско
стопанство, достъп до класифиц. информация.
Катя Петрова Маринкова, специалност: промишлино и гражданско строителство, оценител
на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Катя Стоянова Дринова, специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията
върху тях, търговски предприятия.
Керанка Христова Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Д-р Ка лин Пет ров Ра длов, специа лност:
машиностроене и уредостроене, дизайн на механични системи.
К.т.н. Кирил Атанасов Кирев, специалност:
радиотехника, оценител на органи за контрол
І ниво, пълна проектантска правоспособност.
К ирил Богданов Николаев, специланост:
промишлена топлотехника – машинен инженер.
Кирил Христов Велков, специалност: подвижен жп състав, доц. доктор подвижен железопътен
състав и теглителна сила на влаковете.
Кирилка Стоянова Димовска, специалност: архитектура, компютърни технологии на архитекти.
Коста Петров Костов, специалност: транспортно строителство, организация и управление
на тактическите подразделения от родовете и
специалните войски.
К.т.н. Костадин Николов Куюмджиев, специалност: машини и апарати в хранително-вкусовата
промишленост, автоматизация на дискретното
производство.
Костадин Христов Буков, специалност: комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скринск и, специа лност:
промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Красимира Илиева Атанасова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи машини, икономика, банково счетоводство, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Красимира Николова Петкова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти,
вписан в публичния регистър на експертите
по ЕО и ОВОС със следните заявени елементи
на оценката: ландшафт, културно-историческо
наследство.
Кристина Стефанова Найденова, специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни
машини, оценител на машини и съоръжения.
Крумяна Любенова Бумбарова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Кунка Николова Каменарова, специалност:
технология на биопроизводствата – аграрни и
хранителни биотехнологии, доктор по генетична
трансформация на ечемик с човешки лактоферинов ген посредством директен генен принос.
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Лалка Рангелова Минкова, специалност: архитектура, санитарно инженерство.
Лена Георгиева Димитрова, специалност:
хидравлични машини и съоръжения, патентно
дело, представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на
изобретения и полезни модели, марки, ГО и
промишлени дизайни.
Лидия Ангелова Занова, специалност: икономика на транспорта, финанси и счетоводство,
финансов мениджмънт на фирмата.
Лилия Иванова Герова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Лило Петков Кунчев, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения.
Лиляна Кирилова Сотирова, специалност: ел.
измервателна техника.
Лъчезар Петров Григоров, специалност: архитектура.
Лъчезар Радев Радев, специалност: икономика
и управление на издателското дело и полиграфията.
Любен Красимиров Петков, специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Любомир Богданов Николаев, специалност:
промишлена топлотехника.
Любомир Богомилов Методиев, специалност:
машинен инженер, икономика на транспортната фирма, оценител на машини и съоръжения,
експерт по финансово-икономически проблеми,
достъп до класифиц. информация.
Любомир Василев Цветков, специалност:
промишлена топлотехника, патентно дело.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство, международни икономически отношения,
оценка на недви ж ими имоти, на т ърговск и
предприятия.
Людмил Алексиев Недялков, специалност:
технология на машиностроенето, експерт – технически проблеми, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и
металообработващата промишленост.
Людмил Бориславов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Людмил Тодоров Маев, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, пълна проектантска правосопособност за извършване на дейности
по кадастъра, достъп до класифиц. информация.
Макари Новев Радев, специалност: ел. обзавеждане и автоматизация на промишлеността.
Манчо Григоров Манев, специалност: архитектура, оценка на недвижими имоти.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева, специалност: радиотехника – ВЧ, патентно дело.
Маргарита Йорданова Лозанова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография – среден
техник.
Маргарита Райчева Гергова, специалност:
технология на машиностроенето.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност: ел. машини и апарати, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енерге-
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тиката, оценител на права на интелектуална и
индустриална собственост.
Мариела Димитрова Велинова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Владимиров Йорданов, специалност:
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифиц.
информация.
Марина Игнатова Николова, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Марио Недков Марков, специалност: телекомуникации, мениджмънт на телекомуникациите.
Мариус Клемансов Грозданов, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, финансово-счетоводна и правна дейност
на фирмите, оценител на недвижими имоти.
Мария Атанасова Циганчева, специалност:
топлинна и масообменна техника.
Мария Борисова Матракова, специалност:
автоматизация на производството, оценител на
недвижими имоти.
Мария Любомирова Искрова-Попиванова,
специалност: архитектура, опазване паметници
на културата.
Мария Недялкова Коцева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Мария Христова Вергова, специалност: озеленяване, оценител на недвижими имоти, синдик, координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Мари я Христова Николова, специалност:
технология на машиностроенето.
Мари я Цон чева Гу г у чкова, специа лност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения.
Маруся Росенова Стефанова, специалност:
металургия на черните метали, финансов мениджмънт, системи за опазване на околната
среда, оценител на недвижими имоти.
Мая Атанасова Динева, специалност: хидромелиоративно строителство, архитектура, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи.
Методи Найчев Консулов, специалност: радиоелектроника.
Мила Николова Галева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, управление на земи и имоти, оценител на недвижими
имоти, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения.
Милен Георгиев Дянков, специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Милена Борисова Игнатова, специалност:
електроника – електронно медицинско уредостроене.
Миломир Пенчев Богданов, специалност:
архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти, оценка
за въздействието върху околната среда, топлотехническа ефективност на сградите.
Мина Хиткова Радева, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография.
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Минко Калчев Червенков, специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата, машини и съоръжения.
Мирослава Христова Тотева, специалност:
архитектура.
Михаил Александров Томов, специалност:
промишлена топлотехника.
Михаил Николов Чалашканов, специалност:
минна електромеханика, минен инженер, електромеханик.
Моника Павлова А ндреева, специалност:
земеустройство.
Надежда Велкова Игнатова, специалност:
архитектура.
Надежда Христова Ярловска, специалност:
геодезия – приложна геодезия.
Надка Йорданова Д янкова, специа лност:
далекосъобщителна техника.
Надя Русева Будинова, специалност: технология на раст., хран. и вкусовите продукти,
банки и банково дело, брокер на ценни книжа,
инвестиционен консултант.
Надя Христова Тодорова, специалност: строителство и архитектура – среден техник, оценител
на недвижими имоти.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева, специалност: съобщителна техника.
Начко Христов Танев, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води,
съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, внедряване и подобряване на системи за
управление на здраве и безопасност при работа
чрез оценка и управление на риска на работното
място, вътрешни одити по здраве и безопасност
с отчитане на изискванията на БДС, вътрешен
одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Неделко Петров Неделков, специалонст: водоснабдяване и канализация.
Неделчо Георгиев Томов, специалност: механизация на селското стопанство, оценка на
машини и съоръжения.
Нели Господинова Иванова, специалност:
транспортно строителство – жп строителство,
оценител на недвижими имоти.
Нели Иванова Минева, специалност: земеустройство, управление на земи и имоти, оценител
на недвижими имоти.
Нели К ирилова Осиковска, специа лност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Никола Ангелов Балкански, специалност: ел.
централи, мрежи и системи, пълна проектантска
правосопособност по част електрическа.
Никола Димитров Николов, специалност: промишлена топлотехника, достъп до класифицирана
информация, противодействие на международен
тероризъм и вътрешен екстремизъм.
Никола Иванов Николов, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Николета Маринова Кюркчиева, специалност:
геодезия – приложна геодезия; пълна проектантска правоспобност по части геодезия, приложна
геодезия, вертикално планиране, трасировъчни
проекти и планове, планове за регулация.
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Николай Аспарухов Дерменджиев, специалност: промишлено и гражданско строителство,
международен бизнес, оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти, определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Ст.н.с. д-р. Николай Василев Вълков, специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
инженер технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа
подготовка, динамика, балистика и управление
на полета на летателните апарати, достъп до
класифиц. информация, НАТО Сикрет.
Николай Емилов Томов, специалност: информатика.
Николай Иванов Иванов, специалност: транспортно строителство.
Н и кола й Йорда нов И л иев, спец иа л нос т:
радиотехника и електромедицинска техника,
оценител на машини и съоръжения.
Николай Михайлов Генков, специалност:
техническа експлоатация на летателни апарати,
икономика на търговията, външна търговия,
оценител на търговски предприятия и вземания,
на финансови активи и финансови институции,
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения, на
машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Николай Танчев Гергов, специалност: технология на машиностроенето – студена обработка – машинен техник, съдебносчетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Николета Борисова Божинова, специалност:
горско стопанство, съвременно управление в
устройството на територията.
Николина Аврамова Иванова, специалност:
автоматизация на дискретното производство,
патентно дело.
Николинка Танева Радулова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
Нора Лозанова Лозанова, специалност: ландшафтна архитектура.
Олга Радкова Петрова, специалност: транспортно строителство, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения, на търговски
предприятия.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност:
технология и механизация на строителството.
Павлина Иванова Хаджийска, специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоръжения.
Паулинка Димитрова Томова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, оборотни
и дълготрайни активи.
Пейя Георгиева Будакова, специалност: технология на растителни хранителни и вкусови
продукти.
Петко Костов Зоровски, специалност: хидро
енергийно строителство, оценител на недвижими
имоти.
Петко Любенов Милевски, специалност: промишлена топлотехника, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, достъп
до класифиц. информация.
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Петрана Велинова Стойчева-Янева, специалност: промишлено и гражданско строителст во – тех нолог и я, оцени тел на недви ж ими
имоти.
Петър Ангелов Ангелов, специалност: хладилна техника и технология, отопление и вентилация
на жилищни и промишлени сгради.
Петър Георгиев Ковачев, специалност: механизация на селското стопанство, оценка на
машини и съоръжения, оценка на недвижими
имоти, оценка на права на интелектуална собственост, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Доц. Петър Илиев Петров, специалност: двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни
машини.
Петър Каменов Милчев, специалност: строителство на сгради и съоръжения – технология,
координатор по безопасност и здраве.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ,
квалификация: електроинженер.
Петя Георгиева Николова, специалност: марк
шайдерство и геодезия, ограничена проектантска правоспособност – строежи от кат. ІІІ – VІ,
дейност по кадастъра.
Петя Петкова Маринчева, специалност: промишлено и гражданско строителство; пълна проектантска правоспособност по част конструктивна
и организация и изпълнение на строителството.
Пламен Генов Генов, специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
П ламен Дими т ров Гърбов, спец иа лност:
технология на строителството, конструкции на
сгради и съоръжения, правоспособност по част
конструктивна.
Пламен Иванов Милев, специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на проф. квалификация, документен контрол,
достъп до класифиц. информация.
П ламен С т ефа нов Ца н ков, спец иа л нос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Пламен Цанков Радев, специалност: маркшайдерство и геодезия, дейности по кадастъра,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ.
Радиана Стефанова Симеонова-Йонова, специалност: геодезия, правоспособност да извършва
дейност по кадастъра.
Радка Ганчева Тимнева, специалност: архитектура.
Радко Иванов Чапаров, специалност: технологи я на мета лите, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията,
общественото хранене и транспорта, достъп до
класифиц. информация.
Радослав Цанков Джанбазов, специалност:
инж. по геодезия, фотограметрия и топография,
ар т и лери йско и нс т ру мен та л но разу зна ва не,
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра, достъп до класифицирана информация.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9   

Радослава Николова Лицова, специалност:
технология на машиностроенето, ИОУ на изобретения, рационализации и патентно-лицензионна дейност.
Райна Василева Бонева, специалност: транспор т но с т рои т елс т во – железоп ът но с т рои
телство.
Райна Иванова Шопова-Нейкова, специалност:
електронна техника ЕЯМУ, геодезия, електронни
средства за контрол и управление, пълна проектантска правоспособност.
Райна Петрова Златарева, специалност: промишлена техника.
Рали Динев Коев, специалност: ел. измерватели на техн., финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите, достъп до класифиц. информация.
Рика Хараламбос Пападополулу, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съобщения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, специализация: финансов и банков мениджмънт, оценка
на недвижими имоти.
Росен Стоянов Костов, специалност: геодезия,
квалификация: инженер геодезист, фотограметрия и картография, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения и на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
Росица Владимирова Шонева, специалност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност.
Р у м я на Ата нсова Гон дова, спец иа л нос т:
хидрогеология и инженерна геология, фирмен
мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Румяна Димитрова Граховска, специалност:
промишлено и граджнаско строителство, единни
европейски методи и подходи при определяне
стойността на недвижими имоти и сгради – паметници на културата. световни стандарти за
бизнес оценяване.
Рум яна Ж ивкова Кръстева, специалност:
промишлена топлотехника, пълна проектантска
правоспособност по части отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и
газоснабдяване, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Румяна Йорданова Дончева, специалност:
автоматизация на производството в миннодобивната промишленост, промишлен мениджмънт,
оценител на недвижими имоти.
Ру м яна Миткова Пару шева-Пех ливанова,
специалност: архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Ру м яна Миткова Стоянова, специалност:
технология на металите, квалификация: икономист-международник, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински
предприятия.
Румяна Радкова Шипкова, специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
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Румяна Тошева Несторова, специалност: селскостопанска техника, оценител на машини и
съоръжения, достъп до класифиц. информация.
Светла Георгиева Вангелова, специалност: машиностроене и уредостроене – прецизна техника,
правна закрила на интелектуалната собственост,
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност:
горско стопанство.
Сашо Стоянов Ангелов, специалност: обогатяване на полезните, ИУ на природопл., опазв.
и възпр. на обкр. среда, фирмено счетоводство,
оценител на цели държавни и общински предприятия.
Сара Бенямин Коен, специалност: геодезия,
фотограмет ри я и картографи я, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, дейности
по кадастъра.
Светлана Георгиева Бирова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Светозар Петров Георгиев, специалност: далекосъобщителна техника.
Свобода Желева Кирязова, специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска правоспособност по част електрическа.
Силвия Георгиева Кирилова-Йовчева, специалност: хидростроителство, доктор по инженерна
хидрология, хидравлика и водно стопанство.
Си меон А на н иев А на н иев, спец иа л нос т:
експлоатация на жп транспорта, оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
достъп до класифиц. информация.
Славинка Лазарова Генчева, специалност:
топлоенергетика и ядрена енергетика.
Славка Григорова Бурова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
земеделски земи и трайни насаждения, оценка
на недвижими имоти.
Славка Димит рова Чопова, специа лност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Снежина Димитрова Джакерска, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, организация и упр. на меж д. инж.
дейност, ограничена проектантска правоспособност – строеж и V – V І кат., оценител на
недвижими имоти, вътрешен одит на системи
за управление на качеството на основата на
изискванията на ISO.
София Костадинова Кирилова, специалност:
геодезия, водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Спасия Костадинова Генчева, специалност:
промишлена топлотехника, достъп до класифиц.
информация.
Спас Георгиев Милчев, специалност: автоматизация на производството, оценка на машини
и съоръжения в сферата на електротехническата
и електронната промишленост, приборите и
средствата за автоматизация и изчислителната
и организационната техника, недвижими имоти,
оборотни и дълготрайни активи, интелектуална
собственост.
Стамен Гълъбов Костадинов, специалност:
горско стопанство, оценител на гори и земи в
горския фонд.
Стамен Станимиров Димитров, специалност:
автомобили, трактори и кари.
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Станислав Александров Златанкев, специалност: каростроене и автотранспортна техника – колесни и верижни машини, оценител на
машини и съоръжения.
Станислава Борисова Николова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
С та н и м и р Тодоров Я н чев, спец иа л нос т:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия, търговски
предприятие и вземания.
Станислав Димов Пандев, специалност: ел.
централи, мрежи и системи.
Станоя Йорданов Дончевски, специалност:
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стефан Борисов Яковски, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите.
Стефан Златев Стефанов, специалност: ел.
машини и апарати.
Стефан Иванов Ямалиев, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Стефан Йорданов Георгиев, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Стефан Каменов Мутафчиев, специалност:
машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето,
металорежещи машини и инструменти, технология и управление на автомобилния транспорт,
автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков, специалност: топлотехника.
Стефан Николов Кънчев, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Стефан Стоянов Бебревски, специалност:
промишлена топлотехника.
Стефка Дечева Стойчева, специалност: земеустройство.
Стефка Милкова Пенчева, специалност: технология на машините и металите.
Стефчо Димитров Христов, специалност:
промишлена топлотехника.
Стойне Йорданов Доканин, специалност:
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стойчо Георгиев Стойков, специалност: ел.
енергетика – електроинженер, промишлена автоматика, оценител на недвижими имоти.
Стоян Петков Стоянов, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, правоспособност
по геодезия и кадастър, проектантска правоспособност, работа с приложен софтуер.
Стоянка Василева Савова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
С т оянка Пет рова Ку н чева, спец иа лност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специалност: технология на каучука и пластмасите,
експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
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Танко Янков Танков, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
геодезия, фотограметрия и картография.
Тан я Благоева Ма д жарова, специа лност:
геодезия – приложна геодезия.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Таня Георгиева Иванова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Георгиева Трайкова, специалност: машинен инженер, строителство и архитектура – техникум, оценител на недвижими имоти, достъп
до калсифиц. информация.
Таня Илиева Алексиева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Йонкова Калпачка, специалност: промишлена топлотехника.
Татяна Атанасова Митева, специалност: маркшайдерство, извършва технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
Татяна Георгиева Трайкова, специалност:
топлинна и масообменна техника, оценител на
недвижими имоти, достъп до класифиц. информация.
Татяна Милчева Драганинска, специалност:
архитект у ра, екологи я, соларни технологии,
европроекти.
Ташко Веселинов Ташев, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Теменужка Василева Минчева, специалност:
архитектура.
Теодора Любомирова Дачева, специалност:
строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата,
оценка на земеделски земи.
Тинко Петков Трифонов, специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки, специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
машини, съоръжения и оборотни активи.
Тодор Желев Авджиев, специалност: радио
техника.
Тодор Иванов Чакъров, специалност: механизация на селското стопанство, технология
на металите, експертна оценка на щети и на
стойността им.
Тодор Христов Димитров, специалност: експлоатация на жп транспорт, достъп до класифиц.
информация.
Тоня Иванова Ташева, специалност: геодезия, фотогрметрия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Филип Савов Савов, специалност: технология
на машиностроенето, заваръчна техника, секция
корабостроителна технология.
Хараламби Иванов Даскалов, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Хараламби Йонков Петров, специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински дружества, земеделски
земи и подобренията върху тях.
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Христина Методиева Керелска, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Христо Александров Караджов, специалност:
експлоатация на въздушния транспорт, оценка
на машини и съоръжения.
Христо Генов Колев, специалност: топлоядрена енергетика.
Христо Георгиев Пелев, специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане.
Христо Господинов Христов, специалност:
експлоатация на жп транспорт, ръководител
движение.
Христо Димитров Брестлиев, специалност:
топлинна и хладилна техника – среден техник,
топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, технология на обществени сгради,
на предприятия за леката промишленост, на
обекти и съоръжения за природен газ, механична
технология на дървесината, маркетинг и иновация, оценител на цели държавни и общински
предприятия, активи.
Христо Динков Камберов, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения.
Христо Иванов Стоянов, специалност: техника и технология на текстила и облеклото,
специализация: финансов мениджмънт, оценка
на машини и съоръжения, сертификат – обучение
за автоексперти.
Христо Николов Манчев, специалност: металургия на черните метали.
Христо Пенчев Михайлов, специалност: ел.
енергетика; правоспособност за строеж, поддържане и ремонт на асансьори.
Христо Тодоров Цаков, специалност: минна
електромеханика, трансфер и внедряване на технологии и изделия; оценител на цели държавни
и общински предприятия, активи, технически
контрол на сгради, безопасност и здраве в строителството.
Цветан Димитров Димитров, специалност:
радиоелектронна техника.
Цветан Кръстев Тодоров, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценка на машини
и съоръжения.
Цветан Младенов Стойков, специа лност:
транспорт и енергетика.
Цветан Николаев Вълчинов, специалност:
маркшайдерство и геодезия.
Цветана Атанасова Теофилова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Цветанка Младенова Колева, специалност:
минен инженер, охрана на труда.
Цветанка Павлова Терзиева, специалност:
маркшайдерство – средно техническо образование, оценител на недвижими имоти.
Цвете Василева Спасова-Минчева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Цветелин Николаев Малинов, специалност:
общо машиностроене.
Цветелина Ананиева Ананиева, специалност:
транспортна техника и технологии, финансов
контрол.

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

Цветелина Иванова Иванова-Ангелова, специалност: хидротехническо строителство, хидротехнически съоръжения.
Цветолюб Лазаров Павлов, специа лност:
радио- и телевизионна техника, специалност:
фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и
непреобразувани в търговски дружества, оценка
на машини и съоръжения, оценка на оборотни
и дълготрайни активи, сертификат: Европейски
компютърен сертификат – експерт, достъп до
класифиц. информация.
Чавдар Георгиев Енчев, специалност: инженер
по електроника и автоматика, ценообразуване
на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност, финансиране
и кредитиране, площообразуване, технически
паспорт и енергийна ефективност.
Юлиян Янков Пальов, специалност: геодезия,
предприемачество и право в международния
бизнес, оценител на недвижими имоти.
Юли Кирилов Стоилов, специалност: водоснабдяване и канализация –  пречистване на води.
Явор Николов Терзиев, специалност: водоснабдяване и канализация –  мрежи и съоръжения,
оценител на недвижими имоти.
Ян Любенов Нинов, специалност: автоматизация на минното производство.
Янка Делчева Чолакова, специалност: електрификация на селското стопанство, обследване
на енергийна ефективност на сгради.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Александър Найденов Димитров, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Александър Петров Грозданов, специалност:
автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт – машинен техник.
А нгел Йорданов Младенов, специа лност:
електротехника, автотехническа експертиза.
Доц. д-р инж. Ангел Петков Ангелов, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Ангел Кирилов Ангелов, специалност: автомобилни войски, транспортна техника и технология,
автоконтрольор.
Ангел Петков Маринов, специалност: автомобилен транспорт, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта и строителството.
Антони Вълков Запрянов, специалност: машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до
класифицирана информация.
Асен Вълчев Чакъров, специалност: двигатели
с вътрешно горене.
Атанас Димитров Атанасов, специалност: изчислителна техника, автотехническа експертиза,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Атанас Илиев Желязков, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и
съоръжения.
Атанас Петров Табаков, специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, квалификация: двигатели
с вътрешно горене (инженер по експлоатация и
ремонт на АТТ).

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

Богдан Иванов Парашкевов, специалност:
трактори, автомобили и ССМ, оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето,
автомобилния транспорт, строителството и селското стопанство.
Богомил Георгиев Лазаров, специалност:
технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
Бойка Йорданова Станкова, специалност:
двигатели с вътрешно горене, автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, автоексперт-оценител.
Бой ко Георг иев Йорда нов, спец иа л нос т:
технонология и управление на транспорта, преподавател – инструктор по обучение на водачи
на МПС.
Бойко Стоянов Шопов, специалност: транспор т на т ех н и к а и т ех нолог и и, д ви гат ел и с
вътрешно горене, автомобилен експерт.
Валентин Лозанов Лозев, специалност: машинен инженер.
Валентин Димитров Моллов, специалност:
транспортно строителство, пътно строителство.
Валентин Стойчев Панчев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, специализация: организация и безопасност на движението.
Валери Бориславов Обретенов, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Ваню Стефанов Стефанов, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, икономика,
организация и управление на вътрешноградския
и крайградския транспорт.
Васил Кирилов Андонов, специалност: монтьор и водач на МПС – средно специално, механизация на мините.
Васил Пенчев Пенчев, специалност: транспортна тех ника и тех нологии, автомобилна
техника.
Вениамин Вълков Тодоров, специа лност:
технология и управление на транспорта, автоексперт-оценител.
Венцислав Кирилов Другански, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Владимир Василев Васев, специалност: ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
Владислав Георгиев Самоходов, специалност:
транспортна техника и технологии; автотехническа експертиза.
Веселин Владиславов Василев, специалност:
експлоатация и ремонт на летателните апарати.
основни положения на стандаратизацията в ЕС,
НАТО и Република България, финанси, банково
дело, мениджмънт на военновъздушните сили,
оценител на машини и съоръжения, достъп до
класифиц. информация.
Д-р Владимир Делчев Начев, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Владимир Маринов Маринов, специалност:
автоматика и телемеханика, експерт-оценител
на МПС, оценител на машини и съоръжения.
Георги Асенов Стоименов, специалност: двигатели с вътрешно горене, достъп до класифиц.
информация.
Георги Борисов Джонев, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Георги Борисов Таков, специалност: експлоатация на свързочната техника, автотехническа
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експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, достъп до класифиц. информация.
Георги Златков Кузмев, специалност: траспортна техника и технологии, технология и управление на транспорта, инженер по транспорта.
Доц. д-р Данаил Андреев Хлебарски, специалност: колесни и верижни машини; автомобили,
трактори и кари.
Детелин Петков Ганчев, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Димитър Кирилов Късметов, специалност:
двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта,
електротехническата промишленост и машиностроенето.
Димитър Кирчев Иванов, специалност: транспортна техника и технологии, автотехнически
експертизи на ПТП, основи на риска и автомобилно застраховане.
Д и м и т ър Пе ев Д и м и т р ов, спец иа л но с т:
танкови войски – технически КЩ, инженернотехническа, АБТТ, оценител на електро- и радио
оборудване, достъп до класифиц. информация.
Димчо Славев Пиралков, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Емил Борисов Павлов, специалност: двигатели
с вътрешно горене.
Емил Димитров Христов, специалност: машиностроителни технологии и производствена
техника – технология на машиностроенето и
металорежещи машини.
Елена Ботьова Христова, специалност: подвижен железопътен състав, оценка на машини
и съоръжения.
Живко Христов Евтимов, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител
на машини и съоръжения.
И ва й ло Ем и лов Гри г оров, спец иа л нос т:
електротехника.
Ивайло Петров Йорданов, специалност: технология и управление на транспорта.
Иван Александров Маринов, специалност:
публична администрация, строителна механизация – машинист-крановик.
Иван Атанасов Тодоров, специалност: технология и организация на автомобилния транспорт.
Иван Методиев Методиев, специалност: автомобили и кари – средно специално, експертоценител на МПС.
Иван Младенов Илиев, специалност: технология на минното производство, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
автотехническа експертиза.
Йордан Ангелов Жотев, специалност: двигатели с вътрешно горене, земемерство – среден
техник, патентно и изобретателско дело.
Йордан Донев Йорданов, специалност: транспортна техника и технологии; оценител на МПС.
Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев, специалност:
подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството,
машиностроителната и металообработващата
промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Д-р К а лин Пет ров Ра длов, специа лност:
машиностроене и уредостроене, дизайн на механични системи.
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Кирил Христов Велков, специалност: подвижен жп състав, доц. доктор – подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Кирил Цветанов Иванов, специалност: технология и организация на железопътния транспорт, експерт – железопътен транспорт – технически, икономически и търговски проблеми.
криминалист, специализирал в направленията:
дактилоскопия, графология, трасология и фалшификати.
Костадин Георгиев Грънчаров, специалност:
експлоатация и ремонт на АТТ.
Ленин Велинов Станоев, специалност: двигатели с вътрешно горене, автомонтьор, оценител на машини и съоръжения в сферата на
автомобилния транспорт и селското стопанство,
селскостопански машини.
Лилия Александрова Гълъбова-Белева, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
Лило Петков Кунчев, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения.
Лучия Александрова Абаджиева, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Марин Митев Алексиев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
Милена Георгиева Мраценкова, специалност:
технология и организация на автомобилния
транспорт, д-р по транспорт, корабоплаване и
авиация – изследване и моделиране на автомобилните потоци в пристанищен транспортен
възел при комбинирани товарни превози.
Михаил Тодоров Недков, специалност: двигатели с вътрешно горене, автотранспортна техника.
Мирослав Георгиев Филипов, специалност:
транспортна техника и технологии.
Мирослав Петров Маринов, специалност:
технология на машиностроене и уредостроене.
М ла ден Георг иев Хрис т ов, спец иа л нос т:
транспортна техника и технологии, застраховане
и социално дело.
Николай Владимиров Пелов, специалност:
железопътна техника – електрически локомотиви, автотехническа експертиза.
Николай Пеев Камбуров, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николай Петров Карагьозов, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Н и кола й С пас ов Хрис т ов, спец иа л но с т:
експлоатация и ремонт на АТТ, квалификация:
инженер по двигатели с вътрешно горене.
Николай Стоянов Иванов, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Павел Иванов Джамбазов, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Павко Йорданов Иларионов, специалност:
двигатели с вътрешно горене, специализация:
патентно дело, Европейско патентно ведомство,
оценител на интелект уална и индустриална
собственост и други фактически отношения,
правомощия за обектите в областта на: изобретения и полезни модели, на търговските марки
и промишлени образци, оценка на други активи
(дизайн, декоративни изкуства и антиквариат).
Петър Велков Христов, специалност: транспортна техника и технологии.
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Доц. Петър Илиев Петров, специалност: двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни
машини.
Петър Пенчев Славов, специалност: транспортна техника и технологии; автотехническа
експертиза – проблеми, методика.
Пеню Димов Пенев, специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, двигатели с вътрешно
горене.
Радослав Кирилов Стоянов, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения в сферата на транспорта.
Райка Асенова Чингова, специалност: технология и организация на автомобилния транспорт,
специализация: бизнес мениджмънт на автомобилните превози, АТЕ.
Росица Владимирова Шонева, специалност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност.
Румен Петров Таслаков, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
Сашко Петров Погачев, специалност: автомобили, трактори и кари.
Серьожа Лазаров Даскалов, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Стамен Станимиров Димитров, специалност:
автомобили, трактори и кари.
Станислав Александров Златанкев, специалност: каростроене и автотранспортна техника – колесни и верижни машини, оценител на
машини и съоръжения.
Стефан Василев Ангелов, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Стефан Иванов Ташев, специалност: трактори и кари; оценител на машини и съоръжения.
Стефан Каменов Мутафчиев, специалност:
машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето,
металорежещи машини и инструменти, технология и управление на автомобилния транспорт,
автотехническа експертиза.
Стефан Николов Кънчев, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Стоимен Димит ров Стоименов, специа лност: а вт омоби л и и кари – експ лоата ц и я и
ремонт – средно специално образование, организация и управление на франчайзинговата
дейност, автотехническа експертиза.
Стойчо Серафимов Петров, специалност: автомобилен транспорт трактори и кари, извършване
на периодични прегледи на ППС.
Тодор Иванов Чакъров, специалност: механизация на селското стопанство, технология
на металите, експертна оценка на щети и на
стойността им.
Христо Александров Караджов, специалност:
експлоатация на въздушния транспорт, оценка
на машини и съоръжения.
Христо Борисов Минков, специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Господинов Христов, специалност:
експлоатация на жп транспорт, ръководител
движение.
Христо Емилов Емилов, специалност: автоексперт, английски език ниво В1.
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Христо Иванов Иванов, специалност: социално и застрахователно дело, технологии и
безопасност в автомобилния транспорт.
Христо Иванов Стоянов, специалност: техника и технология на текстила и облеклото,
специализация: финансов мениджмънт, оценка
на машини и съоръжения, сертификат – обучение
за автоексперти.
Христо Недков Христов, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Цветан Кръстев Тодоров, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценка на машини
и съоръжения.
Цветелин Николаев Малинов, специалност:
общо машиностроене.
Ценко Василев Вапцаров, специалност: специалист по ДВГ и автомобили.
Янко Васков Николов, специалност: автотехническа експертиза, технология и управление
на транспорта.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
А лбена Георгиева Кръстева, специалност:
инженерна химия.
Александър Велков Гоцев, специалност: топлотехника.
Александър Желязков Костадинов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
артилерийско и инструментално разузнаване,
достъп до класифиц. информация.
Ангел Георгиев Константинов, специалност:
технология на машиностроенето.
Ангел Петров Муташки, специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
А нета Георгиева Каменова-Вапорд ж иева,
специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева,
специалност: технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини
и съоръжения, активи.
Антон Михайлов Михайлов, специалност: химическа технология на дървесината, икономика,
организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
Антони Вълков Запрянов, специалност: машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до
класифицирана информация.
Атанас Георгиев Черпоков, специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Илиев Желязков, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и
съоръжения.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност:
технология на машиностроенето, застрахователно и социално дело, ефективно управление на
промишленото предприятие.
Анушка Георгиева Момчилова, специалност:
промишлена топлотехника.
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Бисер Борисов Тодоров, специалност: топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация,
професионална компетентност в областта на
ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров, специа лност:
технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова, специалност: технология на машиностроенето и металорежещите машини, топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев, специалност: уредостроене, оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев, специалност: технология и организация на жп транспорт, оценител
на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза.
Бойко Христов Панчев, специалностс: архитектура.
Борис Георгиев Петков, специалност: хидрав
лика и пневматика.
Борислав Рангелов Йорданов, специалност:
промишлена топлотехника.
Валентина Стефанова Николова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини и съоръжения,
достъп до класифиц. информация.
Валентин Лозанов Лозев, специалност: машинен инженер.
Валентин Рачев Симеонов, специалност: пътно
строителство, достъп до класифиц. информация.
Доц. д-р Валери Емилов Митков, специалност: металургия на черните метали, техника и
технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Васил Стефанов Михайлов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Вася Иванова Германова, специалност: машинен инженер – хидравлични машини, патентно
дело, оценител на интелектуална и индустриална
собственост.
Велимир Евстатиев Златарев, специалност:
технология на металите.
Венцеслав Михайлов Бобев, специалност:
мета л у рги я на черните мета ли и леярство,
валцуване на металите, новости в прокатното
производство.
Весислава Бориславова Тотева, специалност:
технология на органичния синтез и горивата,
доктор по технология на природните и синтетичните горива.
Виолета Върбанова Шентова, специалност:
механично уредостроене, специализация: металорежещи машини и технологични процеси
за студена обработка на металите, патентно
дело, оценка на интелектуална и индустриална
собственост.
Виолета Михайлова Гемкова, специалност:
промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Тенева, специалност: промишлена топлотехника, банков мениджмънт,
корпоративни финанси, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето.
международни финанси, финансов и кредитен
анализ, маркетинг и мениджмънт.
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Владимир Велчев Велев, специалност: технология на машиностроенето.
Георги Андонов Георгиев, специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Асенов Стоименов, специалност: двигатели с вътрешно горене, достъп до класифиц.
информация.
Георги Василев Георгиев, специалност: маш.
и апар. хр. промишленост, оценител на търговски предприятия, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Георги Костадинов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, достъп до класифиц. информация.
Даниел Златимиров Карапанчев, специалност:
автоматика, информационна и управляваща техника, компютърна бизнес информатика, достъп
до класифицирана информация.
Деница Константинова Русева-Георгиева,
специалност: водоснабдяване и канализация,
оценител на недвижими имоти, мрежи и съоръжения.
Дими т ър Йорданов И лиев, специа лност:
технология на машиностроенето, притежател
на патенти за различни изобретения.
Димитър Кирилов Късметов, специалност:
двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта,
електротехническата промишленост и машиностроенето.
Димитър Петров Петев, специалност: радиои телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев, специалност: технология на машиностроене, оценка на машини
и съоръжения.
Димитър Стамов Тончев, специалност: електронна техника, управление на софтуерни активи
и правоспособност да извършва софтуерен одит
на физически и юридически лица.
Димитринка Борисова Милевска, специалност: технология на шевното производство.
Д-р Добрин Маринов Диков, специалност:
радиотехника и телевизионна техника, достъп до
класифиц. информация, автоматизирани системи
за обработка на информация и управление.
Евгения Кръстева Табова, специалност: автоматика и телемеханика, патентен специалист,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евтим Фердинандов Наков, специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения в
сферата на строителството.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова,
специалност: топлинна и масообменна техника.
Елеонора Емилова Вълева, специа лност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Елияна Димитрова Христова, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, оценител на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металорежещите
машини.
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Емил Тодоров Соколов, специалност: машини
и апар. за хим. и хран. промишленост.
Емилия Антова Петрова, специалност: общо
ма ш и нос т роене и у редос т роене, оцен к а на
машини и съоръжения, оценка на оборотни и
дълготрайни активи.
Ивалин Костов Йосифов, специалност: техническа експлоатация на летателни апарати,
икономика на сигурността и отбраната.
Иван Иванов Гешев, специалност: слаботокова
ел. промишленост и експлоатация.
Иван Стойнов Кючуков, специалност: двигатели с вътршно горене, извършване на периодични
прегледи на ППС в пункт от ІІ кат.
Иван Чанков Иванов, специалност: технология
на машиностроенето и металите.
Иванка Славчева Пакиданска, специалност:
текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Иглика Димитрова Христова, специалност:
промишлена топлотехника, пълна проектантска
правоспособност по части отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника,
технология на предприятия за производство,
складиране и търговия с храни и лекарства,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, проектиране на газови
инсталации.
Илия Петров Гюров, специалност: комуникационна техника и технологии.
Ири на К раси м и р ова С емерд ж иева , спе циалност: автоматизация на производството,
организация и планиране на инвестиционния
процес, мениджър-предприемач, оценител на
цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността,
строителството и енергетиката, пълномощник за
система за управление на качеството, одитор на
система за производствен контрол на строителни
продукти.
Йордан Донев Йорданов, специалност: транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Йорданка Симеонова Попова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева, специалност:
металургия на черните метали, мениджър по
международен бизнес, оценител на цели държавни
и общински предприятия и вземания, недвижими
имоти, правоспособност като брокер.
Кирил Василев Будинов, специалност: маркетинг, технология на живот. хран. продукти,
консерв. и общ. хранене.
Керанка Христова Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Костадин Христов Буков, специалност: комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скринск и, специа лност:
промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
К.т.н. Костадин Николов Куюмджиев, специалност: машини и апарати в хранително-вкусовата
промишленост, автоматизация на дискретното
производство.
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Костадин Христов Буков, специалност: комуникационна техника и технологии.
Красин Стоянов Койчев, специалност: топлоенергетика, отоплителни, вентилационни и
климатични инсталации, пълна проектантска
правосопособност по части топлоснабдяване,
отопление, вентилация и климатизация, обследване за енергийна ефективност и сертфициране
на сгради.
Кристина Стефанова Найденова, специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни
машини, оценител на машини и съоръжения.
Лена Георгиева Димитрова, специалност:
хидравлични машини и съоръжения, патентно
дело, представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на
изобретения и полезни модели, марки, ГО и
промишлени дизайни.
Лило Петков Кунчев, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения.
Лъчезар Радев Радев, специалност: икономика
и управление на издателското дело и полиграфията.
Любен Красимиров Петков, специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Людмил Алексиев Недялков, специалност:
технология на машиностроенето, експерт по
технически проблеми, оценител на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство, специалност: международни икономически
отношения, оценка на недвижими имоти, на
търговски предприятия.
Макари Новев Радев, специалност: ел. обзавеждане и автоматизация на промишлеността.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева, специалност: радиотехника – ВЧ, патентно дело.
Маргарита Райчева Гергова, специалност:
технология на машиностроенето.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност: ел. машини и апарати, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и
индустриална собственост.
Мариела Димитрова Велинова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Владимиров Йорданов, специалност:
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифиц.
информация.
Мари я Па влова Га шарова, спец иа л нос т:
технология и механизация на строителството,
оценка на недвижими имоти.
Мари я Христова Николова, специалност:
технология на машиностроенето.
Милен Георгиев Дянков, специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Михаил Александров Томов, специалност:
промишлена топлотехника.
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Надка Йорданова Д янкова, специа лност:
далекосъобщителна техника.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева, специалност: съобщителна техника.
Наташа Ценева Ковачева, специалност: промишлено и гражданско строителство-технология,
оценител на недвижими имоти, обследване на
енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Невена Михайлова Стефанова, специалност:
технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти,
машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
Николай Аспарухов Дерменджиев, специалност: промишлено и гражданско строителство,
международен бизнес, оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти; определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков, специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
инженер – технология на маш., ракетноартилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа
подготовка, динамика, балистика и управление
на полета на летателните апарати, достъп до
класифиц. информация, НАТО Сикрет.
Николета Борисова Божинова, специалност:
горско стопанство, съвременно управление в
устройството на територията.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност:
технология и механизация на строителството.
Павлина Иванова Хаджийска, специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоръжения.
Павлина Лилова Стефанова, специалност: организация и управление дейността по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд.
Пейя Георгиева Будакова, специалност: технология на растителни хранителни и вкусови
продукти.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ,
квалификация: електроинженер.
П ламен С т ефа нов Ца н ков, спец иа л нос т:
международни икономически отношения, радиоелектроника.
Р у м я на Ата нсова Гон дова, спец иа л нос т:
хидрогеология и инженерна геология, фирмен
мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Ру м яна Миткова Стоянова, специа лност:
технология на металите, квалификация: икономист-международник, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински
предприятия.
Савина Здравкова Спасова, специа лност:
технология на животинските хранителни продукти, консервирането и общественото хранене,
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност:
горско стопанство.
Серьожа Лазаров Даскалов, специалност:
двигатели с вътрешно горене.
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Симеон А на ниев А на ниев, спец иа л нос т:
експлоатация на жп транспорта, оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
достъп до класифиц. информация.
Спас Георгиев Милчев, специалност: автоматизация на производството, оценка на машини
и съоръжения в сферата на електротехническата
и електронната промишленост, приборите и
средствата за автоматизация и изчислителната
и организационната техника, недвижими имоти,
оборотни и дълготрайни активи, интелектуална
собственост.
Спасия Костадинова Генчева, специалност:
промишлена топлотехника, достъп до класифиц.
информация.
Станимир Малинов Станков, специалност:
експлоатаци я и ремонт на автотранспортна
техника и технология.
Стефан Борисов Яковски, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите.
Стефан Каменов Мутафчиев, специалност:
машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето,
металорежещи машини и инструменти, технология и управление на автомобилния транспорт,
автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков, специалност: топлотехника.
Стойчо Георгиев Стойков, специалност: ел.
енергетика – електроинженер, промишлена автоматика, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специалност: технология на каучука и пластмасите,
експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
Тинко Петков Трифонов, специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Тодор Желев Авджиев, специалност: радио
техника.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки, специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
машини, съоръжения и оборотни активи.
Хараламби Йонков Петров, специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински дружества, земеделски
земи и подобренията върху тях.
Христо Господинов Христов, специалност:
експлоатация на жп транспорт, ръководителдвижение.
Цветан Младенов Стойков, специа лност:
транспорт и енергетика.
Цветелин Николаев Малинов, специалност:
общо машиностроене.
Юли Кирилов Стоилов, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Адалберт Асенов Антов, специалност: компютърни системи и технологии.
Асен Любомиров Тошев, специалност: математика, специализация: изкуствен интелект.
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Александър Ангелов Ангелов, специалност:
комуникационна техника и технологии, специализация: радиокомуникационна техника.
Александър Гаро Мардиросян, специалност:
информатика.
Александър Недялков Кирков, специалност:
информационна сигурност, авторски права на
софтуерни приложения и в интернет, установяване и сигурност на системи с банкови карти,
достъп до класифиц. информация.
Атанас Богданов Балджийски, специалност:
автоматика и системотехника – електрозадвижване и автоматизация на машини.
Атанас Димитров Атанасов, специалност: изчислителна техника, автотехническа експертиза,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Божидар Руменов Шуманов, специалност:
информатика, софтуерни технологии в интернет.
Валери Найденов Петров, специалност: радиотехника – инженер по радиоелектроника.
Величка Георгиева Тименова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Весел Ангелов Пендичев, специалност: електронна техника ППМЕ, патентно дело, оценител на права на интелектуална и индустриална
собственост, на дру ги активи в сферата на
декоративните изкуства, дизайн, антиквариат и
недвижими имоти и паметници на културата,
машини ни съоръжени я, ак тиви – дви ж имо
имущество, достъп до класифиц. информация.
Георги Красимиров Радков, специалност:
комуникационна техника и технологиии, комуникационна осигурителна техника, достъп до
класифиц. информация.
Н.с. І ст. д-р Георги Петров Бояджиев, специалност: математика и информатика.
Даниел Златимиров Карапанчев, специалност:
автоматика, информационна и управляваща техника, компютърна бизнес информатика, достъп
до класифицирана информация.
Даниела Димитрова Събева, специалност: компютърни системи – информационни технологии.
Делина Атанасова Джонджорова, компютърно техническа експертиза, достъп до класифиц.
информация.
Димитър Петров Петев, специалност: радиои телевизионна техника.
Димитър Стамов Тончев, специалност: електронна техника, управление на софтуерни активи
и правоспособност да извършва софтуерен одит
на физически и юридически лица.
Евдокия Кирилова Димитрова, специалност:
промишлена електротехника, програмист.
Едвин Живков Желев, специалност: компютърни системи и технологии, автотехническа
експертиза.
Емил Трайков Стоянов, специалност: счетоводна отчетност, работа с бази данни.
Емилия Георгиева Балканска-Василева, специалност: радиотехника.
Здравко Петров Цонев, специалност: радио
техника.
Д-р Иван Драгов Тренчев, специалност: финанси – банково дело, математика, информатика,
достъп до класифиц. информация.
Иванка Евлогиева Илиева, специалност: радио
техника, оценител на машини и съоръжения в
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сферата на радиотехниката, електротехническата,
електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на
интелектуална собственост, недвижими имоти,
търговски предприятия.
Илия Петров Гюров, специалност: комуникационна техника и технологии.
Йордан Петров Григоров, специланост: изчислителна техника.
Йорданка Любомирова Любенова, специалност: информатика – компютърна графика,
приложна математика, електронна техника.
Камен Владимиров Рангелов, специалност:
електроинженер – далекосъобщителна техника,
ст.н.с.  ІІ степен.
Константин Борисов Балев, специалност:
електроинженер – ел. централи и мрежи.
Костадин Златанов Костадинов, специалност:
МАУВ – механизация и автоматизация на управлението на войската, достъп до класифиц.
информация.
Марин Владимиров Йорданов, специалност:
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифиц.
информация.
Марио Недков Марков, специалност: телекомуникации, мениджмънт на телекомуникациите.
Мая Атанасова Христова, специалност: изчислителни машини и устройства.
Милен Георгиев Дянков, специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Милена Борисова Игнатова, специалност:
електроника – електронно медицинско уредостроене.
Милена Манолова Златкова, специалност:
компютърни системи – компютърна техника.
Милко Стоянов Казанджиев, специалност:
компютърни системи – компютърна техника.
Надеж да Христева Георгиева-Димит рова,
специалност: електроника и автоматика.
Николай Емилов Томов, специалност: информатика.
Николай Найденов Хранов, специалност:
книгоразпространение – библиотечно-информационни дейности, компютърни системи, мобилни
комуникации, софтуерен и хардуерен компютърен оценител, софтуерно пиратство, достъп до
класифиц. информация.
Николинка Танева Радулова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
Петър Велков Христов, специалност: транспортна техника и технологии, експерт на ИНГА
по трибология.
Павел Кирилов Петров, специалност: електронна техника и микроелектроника.
Павлин Галинов Панев, специалност: компютърни системи и технологии, електронно
управление.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: физика.
Петър Цанков Владимиров, специалност: информатика, компютърни технологии в инженерната дейност, достъп до класифиц. информация.
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Петър Недялков Кирков, специалност: комуникационна техника и технологии – аудиокомуникационна техника.
Пламен Иванов Милев, специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация
на проф. квалификация, документен контрол,
достъп до класифиц. информация.
Преслав Димитров Пугев, специалност: автоматика и системотехника – електрозадвижване
и автоматизация на машини.
Райна Иванова Шопова-Нейкова, специалност:
електронна техника ЕЯМУ, геодезия, електронни
средства за контрол и управление, пълна проектантска правоспособност.
Светозар Петров Георгиев, специалност: далекосъобщителна техника.
Снежана Светославова Люцканова-Димова,
специалност: изчислителна техника.
Станимир Делчев Пенелов, специалност: информатика – компютърни мрежи и разпределени
системи, технология на полимерите, текстила
и кожите; международни икономически отношения, достъп до класифицирана информация.
Таня Енева Коцева, специалност: електронна
техника, софтуерен одит на физически и юридически лица.
Тереза Стоянова Трен чева, специа лност:
информационни технологии, английска филология, доцент по обществени комуникации и
информационни науки.
Христо Любомиров Йорданов, специалност:
автоматизация на промишлеността.
Христо Христов Йорданов, специалност: комуникационна техника и технологии.
Цветан Василев Павлов, специалност: компютърни системи.
Цветолюб Лазаров Павлов, специа лност:
радио- и телевизионна техника, специалност:
фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и
непреобразувани в търговски дружества, оценка
на машини и съоръжения, оценка на оборотни
и дълготрайни активи, сертификат: Европейски
компютърен сертификат – експерт, достъп до
класифиц. информация.
Ц ве т ом и р Ат а нас ов Ат а нас ов, спец иа лност: микроелектроника и полупроводникови
устройства.
Чавдар Георгиев Енчев, специалност: инженер
по електроника и автоматика, ценообразуване
на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност, финансиране
и кредитиране, площообразуване, технически
паспорт и енергийна ефективност.
Юлиян Атанасов Йорданов, специалност:
електронна и комуникационна техника и технологии, диагностика и приложение на МПС,
достъп до класифиц. информация, разследване
на престъпления в кибер пространството.
Юрий Стойков Ангелов, специалност: радиои телевизионна техника; компютърни мрежи;
съдебен експер т по компю т ърнотех ни ческ и
експертизи.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Адриана Николаева Джокова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти.
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Албена Ненчова Арсова, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти.
А лександър Василев Пенев, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Александър Драганов Шулев, специалност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
земеделски земи и подобренията върху тях.
Александър Желязков Костадинов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
артилерийско и инструментално разузнаване,
достъп до класифиц. информация.
Александър Койчев Къкрински, специалност:
промишлено и гражданско строителство, икономика, оценител на инвестиционен проект, на
недвижими имоти.
А лександър Николов Танев, специалност:
пътно строителство, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Алексей Стоименов Стаменов, специалност:
промишлено и гражданско строителство, достъп
до класифицирана информация.
Анастас Русков Русков, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Анастас Тодоров Горанов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях.
Анастасия Иванова Бошнакова, специалност:
архитектура, промишлено и гражданско строителство – конструкции, опазване на паметниците
на културата.
Анастасия Райкова Белопитова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Анастасия Славчева Костова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Ангелина Димитрова Маринова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Ангел Коцев Петров, специалност: пътно
строителство, икономика на строителството,
достъп до класифиц. информация.
Ангелина Димитрова Маринова, специалност:
промишлено и гражданско строителство-конструкции, оценител на недвижими имоти.
Андрей Страхилов Герасимов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Анелия Живкова Аврамова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология и организация, оценител на недвижими
имоти.
А нета Георгиева Каменова-Вапорд ж иева,
специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
Анета Добрева Зеринова, специалност: промишлена топлотехника, технология на заведения за обществено хранене, комунално-битово
обслужване и сгради за търговия.
Анна Ангелова Савова, специалност: архитектура.
Антоанела Дончева Цукева, специалност:
промишлено строителство – конструкции, конструкции на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
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Антоанета Василева Христова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Георгиева Йовева, специалност: архитектура, достъп до класифицирана информация.
Антоанета Пролетсинова Лазарова, специалност: строителство и архитектура, квалификация:
строителен техник.
А н тонио Ви ли янов Шопов, специа лност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции съгласно Еврокод 1992-ЕС2,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
машини и съоръжения, финансови институции.
Антония Господинова Чепилева, специалност:
архитект у ра, пълна проектантска правоспо
собност.
Антония Сталиянова Богева, специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на водите.
Атанас Георгиев Черпоков, специалност: водоснабдяване и канализация.
Ст.н.с. ІІ ст. Атанас Николов Паскалев, специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Николов, специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Сърбов, специалност: пътно
строителство.
Беатриче Еленкова Христова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Бисер Борисов Тодоров, специалност: топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация,
професионална компетентност в областта на
ценообразу ването на недви ж имите имоти и
строителството, оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна
ефективност.
Бисера Рачова Рибарова, специалност: архитектура.
Бистра Стефанова Цветкова-Ангелова, специалност: промишлено и гражданско строителство,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, оценител на недвижими имоти.
Благой Петров Наков, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на
движимо и недвижимо имущество на държавни
и общински фирми, оценка на инвестиционни
проекти и строителен надзор.
Бож идар К ирилов Борисов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, международни икономически отношения, достъп до класифицирана информация.
Б ож и дар Хрис т ов Дон чев, спец иа л нос т:
транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева,
специалност: архитектура, оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения
върху тях, оценител на недвижими имоти.
Бойко Иванов Терзиев, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
пълна проектантска правоспособност по част
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конструктивна, организация и изпълнение на
строителството, оценител на недвижими имоти.
Бойко Христов Панчев, специалност: архитектура.
Борис Константинов Борисов, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Борислав Мла денов Савов, специа лност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Боряна Иванова Влъчкова, специа лност:
геодезия, фотограметрия и картография, право
способност да извършва дейност по кадастъра,
достъп до класифицирана информация.
Боряна Николаева Маринова, специалност:
архитектура.
Бранимир Владимиров Динев, специалност:
промишлено и гражданско строителство, пълна
проектантска правоспособност по части конструктивна на сгради и строителни съоръжения,
организация и изпълнение на строителството.
Бранимир Светослав Костов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Ва лентин А липиев Петков, специа лност:
хидротехническо строителство, оценител на
недвижими имоти.
Валентин Георгиев Ликов, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, международни икономически отношения
и бизнес.
Валентин Димитров Моллов, специалност:
транспортно строителство, пътно строителство.
Валентин Емилов Близнаков, специалност:
електроенергетика, квалификация: далекосъобщителна техника, икономист-организатор на
производителността на труда и управлението
в промишлеността, експерт на Националната
строителна федерация, експерт на Българската
браншова камара на енергетиците, координатор
по безопасност и здраве в строителството, здравословни и безопасни условия на труд.
Валя Стефанова Петрова, специалност: транспортно строителство, икономика на транспортна
фирма, пълна проектантска правоспособност по
части конструктивна, организация и изпълнение
на строителството, технически контрол по инвестиционни проекти, достъп до класифицирана
информация.
Ваньо Янков Николов, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
оценител на недвижими имоти.
Ванюшка Милова Ангелова, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Ваня Асенова Илиева, специалност: промишлено и гражданско строителство, икономика на
строителството.
Ва н я Георг иева С та н кова, спец иа л нос т:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, международни икономически отношения, мениджмънт на инженерната фирма,
управление и отчетност на фирмата, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия, съдебносчетоводни и финансовоценови експертизи, координатор по безопасност
и здраве в строителството.
Васил Александров Трайков, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
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Васил Йосифов Бекяров, специалност: водоснабдяване и канализация, строителство и
архитектура – среден техник.
Васил Трайков Георгиев, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Велислава Лозанова Борисова-Тодорова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Величка Георгиева Тименова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Венера Йорданова Георгиева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, оцен и т ел на земеделск и зем и и подобрен и я та
върху тях.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Венцислав Ангелов Пейков, специолност:
ПГС – технология на строителството, оценител
на недвижими имоти.
Венцислава Петрова Колева, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Вера Маринова Ахмакова, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Весела Георгиева Горанова, специалност:
водоснабдяване и канализация, контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и
за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания
за безопасност.
Весела Стоянова Корова, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите, достъп до класифицирана информация.
Вес ел и н Пе т ров М и ла нов, спец иа л нос т:
промишлено и гражданско строителство – технология, икономика на транспортната фирма,
безопасност и здраве при работа в строителството, технически спецификации за оперативна
съвместимост за конвенционални железопътни
системи.
Веселин Валентинов Люцканов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веселин Крумов Божилов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Веселина Димитрова Георгиева, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Виолета Александрова Стайкова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Виолета Захариева Найденова, специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Виолета Иванова Цветанова, специалност:
строителство и архитект у ра, к валификаци я:
строителен техник, брокер на недвижими имоти.
Виолета Лефтерова Лефтерова, специалност:
архитектура.
Владимир Анастасов Перфанов, специалност:
архитект у ра, пълна проектантска правоспо
собност.
Владимир Йорданов Стоянов, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
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Владимир Костов Господинов, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Галина Георгиева Николова, специалност:
геодезия, оценител на недвижими имоти.
Га н к а Пе т кова К арачо ба нова-А вра мова,
специалност: хидромелиоративно строителство.
Георги Андонов Георгиев, специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Дянков Георгиев, специалност: промишлено и гра ж данско ст роителство – конструкции, математика, оценител на движимо и
недвижимо имущество, технически контрол по
част конструктивна на инвестиционните проекти.
Георги Йорданов Чалъков, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Георги Костадинов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, достъп до класифицирана информация.
Д-р Георги Сълев Сачански, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Георги Христов Ботев, специалност: архитектура.
Гергана Христова Дончева-Гумнишка, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
търговски предприятия.
Глория Илиева Джаджева, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Григор Манчев Манев, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Дамян Весков Бояджиев, специалност: геодезия, картография и фотограметрия, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, на
недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Даниела Янчева Анталавичева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Данка Янчева Василева, специалност: архитектура, опазване паметници на културата.
Дарина Любомирова Гализова, специалност:
архитектура.
Дафина К и ри лова Пешева, специа лност:
архитектура, архитектурно градоустройствени
проблеми при обновявянето на жилищно-търговските улици и квартали.
Деляна Светозарова Иванова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност
по части конструктивна на сгради и строителни
съоръжения, устройство на територията, проектиране и строителство, оценител на недвижими
имоти.
Десислава Калушева Вълчева, специалност:
промишлено и гражданско строителство, здравословни и безопасни условия на труд, координатор
по безопасност и здраве в строителството.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева,
специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими
имоти.
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Деян Великов Попов, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, достъп до класифицирана информация.
Димитрина Маринова Попова, специалност:
архитект у ра, пълна проектантска правоспособност.
Димитър Божидаров Павлов, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Димитър Димитров Антонов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Димитър Евтимов Бошнаков, специалност:
транспортно строителство и пътно строителство,
оценител на недвижими имоти.
Димит ър Николов Бузяков, специалност:
промишлено и гражданско строителство, организация на производството и управление в строителството, оценител на машини и съоръжения,
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Димитър Петров Ганджов, специалност: архитектура, строителство и геодезия – конструктивно инженерство.
Димит ър Рангелов Донков, специа лност:
промишлено и гражданско строителство.
Димитър Стоянов Димитров, специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, експерт по химическа
и радиационна защита.
Добрина Стефанова Ченева, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях, дейности
по кадастъра.
Добринка Димитрова Полихронова-Димитрова, специалност: архитектура, оценител на
недвижими имоти.
Донета Божкова Божкова, специалност: промишлено и гражданско строителство, фирмено
счетоводство, оценител на недвижими имоти,
ОВОС, стандартизация.
Дора Стоянова Футекова-Дякова, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съоръжения.
Евгени Николов Пашеев, специалност: пътно
строителство.
Евгений Николаев Гацов, специалност: архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгений Павлов Цолов, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Евгения Филипова Киселинова, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
оценка на недвижими имоти.
Евелина Пирин Кожухарова-Джуджева, специалност: хидромелиоративно строителство,
оценител на недвижими имоти.
Евтим Фердинандов Наков, специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения в
сферата на строителството.
Екатерина Димитрова Цочева, специалност:
строителство и архитектура, специалност: озеленяване.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова,
специалност: топлинна и масообменна техника.
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Екатерина Лулчева Терзиева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Елена Гьорева Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти.
Елена Маринова Цветкова, специа лност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти.
Елена Николова Еленкова, специа лност:
строителство и архитектура – техник.
Ели Кирилова Симова, специалност: водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова, специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти.
Елка Велинова Пенева, специалност: архитектура, санитарно инженерство, оценител на
недвижими имоти.
Емил Асенов Стефанов, специалност: строителство и архитектура, оценка на недвижими
имоти.
Емил Любомиров Събев, специалност: техник по строителство и архитектура, оценки на
недвижими имоти.
Емил Спасов Йотов, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Емил Теофанов Шолев, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Емил Цветанов Томов, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Емилия Христова Точева, специалност: архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Жаклина Владимирова Караджова, специалност: геодезия и картография – среден техник.
Жанета Томова Стоянчева, специа лност:
хидромелиоративно строителство.
Златка Добрева Фъртункова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, икономика и управление на строителството, съдебносчетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Ивайло Йорданов Ангелов, специалност: строителен инженер по технология на строителството.
Ивайло Николов Димитров, специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
достъп до класифицирана информация.
Иван Вангелов Марчоков, специалност: промишлено и гражданско строителство, достъп до
класифицирана информация.
Иван Георгиев Анакиев, специалност: техн.
и механизация на строителството, оценител на
недвижими имоти.
Иван Георгиев Атанасов, специалност: конструкции на промишлени, жилищни и обществени
сгради, финансовосчетоводна и правна дейност на
фирмата, достъп до класифицирана информация.
Иван Стефанов Бръчков, специалност: земеустройство.
И ва на М и н чева Хрис т ова, спец иа л нос т:
икономика и управление на промишлеността,
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на земеделски земи.
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Иванка Атанасова Цветкова, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Доц. Илинка Методиева Иванова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Илия Пешев Мавров, специалност: транспортно строителство – строителство и възстановяване
на железопътни линии.
Илина Димитрова Стоянова, специалност:
архитектура.
Илка Пенчева Размова, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недви ж ими имоти, експертизи
съгласно § 4 ЗОСНИ – компенсаторни записи.
Ина Олегова Ангелова, специалност: архитектура.
Ива Цветанова Ангелова, специалност: транспортно строителство – пътно строителство.
Иванка Атанасова Цветкова, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Иван Атанасов Атанасов, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Ирен Ростиславова Ненчева, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, координатор по безопасност и здраве
в строителството.
Ирена Илиева Мирчева, специалност: архитектура.
Ирена Николаева Спиридонова, специалност:
архитектура, счетоводство и контрол.
Искра Крумова Стойкова, специалност: строителство и архитектура – среден техник.
Йоланда Петрова Недева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов, специалност: хидромелиоративно строителство, право, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Йордан Иванов Пашунов, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йорда н Кру мов Йорда нов, спец иа л нос т:
архитектура, финансов и ревизионен контрол.
Йорданка Борисова Веселинова, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения; пълна проектантска правоспособност.
Йорданка Симеонова Попова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева,
специалност: архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Калина Вениаминова Кирова-Начева, специалност: архитектура.
Калинка Маркова Крумова, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Катерина Николова Ганева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Катя Петрова Маринкова, специалност: промишлино и гражданско строителство, оценител
на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Катя Стоянова Дринова, специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията
върху тях, търговски предприятия.
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Керанка Христова Русева, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Кирил Димитров Киров, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Кирил Стефанов Грозданов, специалност:
земемер – техник.
Кирилка Стоянова Димовска, специалност:
архитектура, компютърни технологии на архитекти.
Клавдия Димитрова Вангелова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценки
и продажби на недвижими имоти и земеделски
земи, ценообразуване на недвижими имоти,
конструктивна организация и изпълнение на
строителството.
Коста Петров Костов, специалност: транспортно строителство, организация и управление
на тактическите подразделения от родовете и
специалните войски.
Красимир Димитров Митов, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Костадин Ангелов Николов, специалност:
геодезия, правоспособнот да извършва дейност
по кадастъра.
Красимир Енчев Хаджиминчев, специалност:
архитектура.
Красимира Илиева Тодорова, специалност:
архитектура.
Крумяна Любенова Бумбарова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Лалка Рангелова Минкова, специалност: архитектура, санитарно инженерство.
Лалка Янчева Миланова-Христова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Лили Славчева Иванова, специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Лилия Лазарова Кадийска, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Лилия Цекова Генова, специалност: пътно
строителство, оценител на недвижими имоти.
Ст. н.с. ІІ ст. Лора Стоилова Рангелова, специалност: железопътно строителство, оценител на
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия, търговски предприятия и вземания,
арбитър при Стопански арбитражен съд – София.
Любен Красимиров Петков, специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Любомир Асенов Петров, специалност: архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти.
Любомир Илиев Митриков, специалност:
строителство и архитектура – среден техник,
управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
специалност: международни икономически отношения, оценка на недвижими имоти, оценка
на търговски предприятия.
Любомир Петров Събев, специалност: техник по строителство и архитектура, оценки на
недвижими имоти.
Людмил Бориславов Йончев, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Людмила Георгиева Гойчилова, специалност:
архитектура.
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Людмила Тодорова К ирова, специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на водите.
Манчо Григоров Манев, специалност: архитектура, оценка на недвижими имоти.
Маргарита Симова Атанасова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация: специалист обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, експерт на Националната строителна
федерация.
Маргаритка Йордaнова Лозанова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Мариана Иванова Чапарова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, Удостоверение – чл. 17, т. 8
от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Мариана Стефанова Атанасова, специалност:
строителство и архитектура – техник, оценител
на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Терзиева-Попова, специалност: архитектура.
Марианка Борисова Канарчева, специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания.
Мариела Димитрова Велинова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Димитров Колев, специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти, архитек
турни паметници на културата и произведения
на изкуството.
К.н. Марина Дончева Трайкова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, проектантска правоспособоност по част конструктивна,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти.
Марин Василев Вълков, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти.
Марин Колев Кюркчиев, спецалност: геодезия,
фотограметрия и картография, пълна проектантска правоспособност.
Марина Игнатова Николова, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Мариус Клемансо Грозданов, специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, финансовосчетоводна и правна дейност
на фирмите, оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Митрева-Павлова, специалност: архитектура.
Мария Любенова Ангелова, специалност: архитектура, оценител на финансови институции,
цели предприятия, недвижими имоти, права
на интелектуална и индустриална собственост,
машини и съоръжения.
Мария Любомирова Искрова-Попиванова,
специалност: архитектура, опазване паметници
на културата.
Мария Николова Янакиева-Златарева, специалност: промишлено и гражданско строителство,
патентно дело, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на
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други активи в сферата на ново и съвременно
българско изобразително изкуство, дизайн и
паметници на културата.
Мария Недялкова Коцева, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Мари я Па влова Га шарова, спец иа л нос т:
технология и механизация на строителството,
оценка на недвижими имоти.
Мария Петрова Паскова, специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Мария Симеонова Григорова, специалност:
строителство и архитектура – среден техник,
горско стопанство, оценител на гори и земи в
горския фонд, недвижими имоти.
Мари я Цон чева Гу г у чкова, специа лност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения.
Мая Атанасова Динева, специалност: хидромелиоративно строителство, архитектура, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи.
Миглена Христова Николова, специалност:
хидромелиоративно строителство, строителство
и архитектура, оценка на недвижими имоти,
машини и съоръжения, търговски предприятия.
Миладин Петров Петров, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Милен Георгиев Дечков, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Милен Димитров Русенов, специалност: архитектура.
Милена Георгиева Фетваджиева, специалност:
архитектура, пълна проектантска правоспособност.
М и л к а Пе т рова Ви нарова, спец иа л нос т:
земеустройство, международни икономически
отношения.
Миломир Пенчев Богданов, специалност:
архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти, оценка
за въздействието върху околната среда, топлотехническа ефективност на сградите.
Мирослава Христова Тотева, специалност:
архитектура.
Минко Калчев Червенков, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, машини
и съоръжения, правоспособност да извършва
дейности по кадастъра.
Митка Митова Иванова, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, финансовосчетоводен мениджмънт.
Младен Иванов Младенов, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, мениджър и вътрешен одитор на системи
за управление на качеството.
Момчил Владов Гергинов, специалност: хидроенергийно строителство.
Надежда Велкова Игнатова, специалност:
архитектура.
Надежда Христова Стойчева, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
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Найденка Димитрова Нейкова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектантска правоспособност по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти.
Наташа Тошева Иванова, специалност: пътно
строителство.
Наташа Ценева Ковачева, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Начко Христов Танев, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води,
съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, внедряване и подобряване на системи за
управление на здраве и безопасност при работа
чрез оценка и управление на риска на работното
място, вътрешни одити по здраве и безопасност
с отчитане на изискванията на БДС, вътрешен
одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова, специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Неделко Петров Неделков, специалонст: водоснабдяване и канализация.
Нели Георг иева Николова, спец иа лнос т:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Нели Господинова Иванова, специалност:
транспортно строителство – жп строителство,
оценител на недвижими имоти.
Нели Иванова Минева, специалност: земеустройство, управление на земи и имоти, оценител
на недвижими имоти.
Нели К ирилова Осиковска, специа лност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Ненчо Константинов Начев, специалност:
архитектура.
Никифор Георгиев Бибин, специалност: архитектура.
Николай Аспарухов Дерменджиев, специалност: промишлено и гражданско строителство,
международен бизнес, оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти, определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Николай Андонов Хаджимарински, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Николай Гюров Николов, специалност: промишлено и гражданско строителство, технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Николай Иванов Иванов, специалност: транспортно строителство.
Николина Илиева Кирилова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Николинка Танева Радулова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
Николета Маринова Кюркчиева, специалност:
геодезия – приложна геодезия, пълна проектант-
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ска правоспособност по части геодезия, приложна
геодезия, вертикално планиране, трасировъчни
проекти и планове, планове за регулация.
Нина Господинова Ламбова-Димова, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност:
технология и механизация на строителството.
Олга Андонова Берберова, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност,
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, оценител на оборотни и
дълготрайни активи, търговски предприятия и
вземания, цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Олга Радкова Петрова, специалност: транспортно строителство, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения, на търговски
предприятия.
Павел Евгениев Цолов, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Павлина Иванова Хаджийска, специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоръжения.
Панайот Красимиров Савов, специалност:
архитектура.
Пена Христова Партъчева, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Пенка Нончева Иванова-Танова, специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, оценка на сгради – паметници на културата, оценка на движимо и
недвижимо имущество на държавните и общински фирми.
Петко Костов Зоровски, специалност: хидро
енергийно строителство, оценител на недвижими
имоти.
Петко Петков Дренков, специалност: архитектура.
Петрана Велинова Стойчева-Янева, специалност: промишлено и гражданско строителст во – тех нолог и я, оцени тел на недви ж ими
имоти.
Доц. Петър Илиев Петров, специалност: двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни
машини.
Петър Йорданов Костов, специалност: геодезия и картография.
Петър Йорданов Савов, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
международни икономически отношения, управление на земи и имоти, лиценз за оценка на
недвижими имоти, на машини и съоръжения,
на търговски предприятия, оценителска правоспособност за недвижими имоти, търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Петър Каменов Милчев, специалност: строителство на сгради и съоръжения – технология.
Петър Савов Попов, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография.
Петя Иванова Менгова, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология и
организация.
Петя Иванова Силянова, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
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П ламен Дими т ров Гърбов, спец иа лност:
технология на строителството, конструкции на
сгради и съоръжения, правоспособност по част
конструктивна.
П ла мен Па в лов Б ож и лов, спец иа л но с т:
с т р ои т е лен т ех н и к – сг ра до с т р ои т е лс т во и
архитектура.
Поля Димитрова Божкова-Пенева, специалност: архитектура, двумерно чертане с АutoСad 14.
Радинка Иванова Тричкова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Радослава Донева Донева, специалност: архитектура.
Райна Василева Бонева, специалност: транспортно строителство – железопътно строителство.
Райна Георгиева Жечева, специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Ра й на И ва нова Шопова-Ней кова, спец иалност: електронна техника ЕЯМУ, геодезия,
електронни средства за контрол и управление,
пълна проектантска правоспособност.
Райничка Трифонова Банджакова, специалност: строителство и архитектура – техник.
Рени Василева Веселинова-Неделчева, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Рика Хараламбос Пападополулу, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съобщения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, специализация: финансов и банков мениджмънт, оценка
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Росица Димитрова Георгиева, специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
земеделски земи и подобренията върху тях.
Росица Димитрова Михайлова, специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти, активи, произведения на изкуството, антиквариат,
благородни метали, скъпоценни камъни и т.н. в
сферата на произведенията на архитектурата и
недвижимите паметници на културата.
Румен Апостолов Нинов, специалност: конструкции на промишлени, жилищни и обществени
сгради, ограничена проектантска правоспособност – има право да проектира самостоятелно
строежи от V – VІ категория съгласно ЗУТ по
част конструктивна – организация и изпълнение
на строителството.
Румен Николов Урумов, специалност: технология и механизация на строителството, оценител
на недвижими имоти, координатор по безопасност
и здраве в строителството.
Румен Рачев Мандев, специалност: среден
техник по водно строителство.
Р у м я на Ата нсова Гон дова, спец иа л нос т:
хидрогеология и инженерна геология, фирмен
мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
К.м.н. Румяна Борисова Симеонова-Ненова,
специалност: геодезия, фотограметрия и карто
графия, оценител на недвижими имоти.
Ру м яна Георгиева Узу нова, специа лност:
ПГС – конструкции, оценител на недвижими
имоти.
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Румен Емилов Шолев, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Р у м я на И ва нова С та н и м и рова-Бла жева,
специа лност: тех нологи я и механизаци я на
строителството, оценител на недвижими имоти.
Ру м яна Миткова Пару шева-Пех ливанова,
специалност: архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Руска Борисова Димитрова, специалност:
математика – изчислителна математика.
Светла Иванова Тумангелова, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Светла Цветанова Вутова-Бучуковска, специалност: промишлено и гражданско строителство,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, пожарна безопасност,
координатор по безопасност и здраве в строителството, пълна проектантска правоспособност.
Светлана Георгиева Бирова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Симеон Иванов Марков, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология на строителството.
Стефан Иванов Оташлийски, специалност:
транспортно строителство – железопътно строителство.
Стоянка Василева Савова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Славка Григорова Бурова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
земеделски земи и трайни насаждения, оценка
на недвижими имоти.
Славка Димитрова Чопова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Доц. д-р Славко Димитров Бежанов, специалност: хидромелиоративно строителство,
оценител на недвижими имоти, цели държавни
и общински предприятия.
Соня Кирилова Чернева, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти, оборотни и
дълготрайни активи, земеделски земи и трайни
насаждения.
Сон я Хаим Стойкова, специалност: промишлено и гражданско строителство, достъп до
класифицирана информация.
Снежанка Илиева Танушева, специалност:
архитектура.
Снежанка Исаева Балабанова, специалност:
строителство и архитектура.
Снежина Димитрова Джакерска, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, организация и управление на международната инженерна дейност, ограничена
проектантска правоспособност – строежи V – VІ
категория, оценител на недвижими имоти, вътрешен одит на системи за управление на качеството
на основата на изискванията на ISO.
Станимир Бориславов Илиев, специалност:
военен инженер по ПГС.
С та н и м и р Тодоров Я н чев, спец иа л нос т:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия, търговски
предприятия и вземания.
Станислав Иванов Иванов, специалност: строителство на сгради и съоръжения, конструкции,
пълна проектантска правоспособност.
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Станислава Борисова Николова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Станоя Йорданов Дончевски, специалност:
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стефан Борисов Яковски, специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите.
Стефан Димов Кондев, специалност: технология и механизация на строителството, оценител
на недвижими имоти.
Стефан Иванов Ямалиев, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Стефан Йорданов Георгиев, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Стефан Стоянов Бебревски, специалност:
промишлена топлотехника.
Стефка Стоянова Стоянова, специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност,
оценка за недвижими имоти.
Стефчо Димитров Христов, специалност:
промишлена топлотехника.
Стойне Йорданов Доканин, специалност:
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
С т оянка Пет рова Ку н чева, спец иа лнос т:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти.
Стоянчо Милков Милошев, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Ташко Веселинов Ташев, специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Танко Янков Танков, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоражения,
геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Татяна Милчева Драганинска, специалност:
архитект у ра, екологи я, соларни технологии,
европроекти.
Теменужка Василева Минчева, специалност:
архитектура.
Теодора Любомирова Дачева, специалност:
строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата,
оценка на земеделски земи.
Тинка Димитрова Кочукова, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Тодор Живков Господинов, специалност: архитектура, оценител на недвими имоти.
Тоня Иванова Ташева, специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Тотка Илкова Славова, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
пълна проектантска правоспособност по част
конструктивна.
Доц. д-р Фантина Рангелова Рангелова, специалност: транспортно строителство – железопътно
строителство, оценител на недвижими имоти.
Финка Стайкова Неделчева, специалност:
архитектура.
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Хараламби Иванов Даскалов, специалност:
хидромелиоративно строителство.
Харалампи Петров Гиргинов, специалност:
промишлено и гражданско строителство, планиране и анализ на стопанската дейност, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
недвижими имоти.
Христина Методиева Керелска, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Христина Михайлова Стоева, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Христо Атанасов Бечев, специалност: архитектура.
Христо Тошков Георгиев, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими
имоти, технически контрол по част конструктивна
на инвестиционните проекти, пълна проектантска правоспособност по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
конструкции на сгради и съоръжения, стоманени
конструкции съгласно Еврокод 3 и Еврокод 4,
проектиране на строителни конструкции при
сеизмични въздействия съгласно Еврокод 1998ЕС 8, изчисляване на конструкции за сеизмични
въздействия, укрепяване на строителни изкопи в
градски условия, Наредба № 5 за техническите
паспорти на строежите и нейното прилагане,
Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните
здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на СМР,   план по безопасност и
здраве – теория и практика, моделиране и анализ на пространствени системи със SAP 2000,
моделиране на строителни конструкции в среда
на SAP 2000.
Цвета Кирчева Шопова-Боева, специалност:
архитектура.
Ст.н.с. ІІ ст. Цветан Иванов Германов, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Юлия Иванова Менгова, специалност: промишлено и гражданско строителство.
Юлия Любомирова Димитрова-Цекова, специалност: транспортно строителство – пътно
строителство, оценител на недвижими имоти.
Юлия Стоядинова Костова, специалност: строителен техник, оценител на недвижими имоти
и земеделски земи, достъп до класифицирана
информация.
Явор Кирилов Шопов, специалност: строителен инженер, инженер по строителство и
възстановяване на железопътни линии.
Яким Александров Червеняков, специалност:
пътно строителство.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Атанас Бойчов Милошов, специалност: ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
Боню Илиев Петков, специалност: противопожарна техника и безопасност.
Доц. д-р инж. Веселин Симеонов Симеонов,
специалност: противопожарна техника и безопасност.
Димитър Стоянов Димитров, специалност:
противопожарна техника и безопасност, водо-
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снабдяване и канализация, експерт по химическа
и радиационна защита.
Ж ивко Здравков Мартинов, специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, достъп до класифицирана информация.
Иван Стефанов Иванов, специалност: механи чно у редост роене, п ъ лна п роек тан тска
правоспособност, електротехника, автоматика
и съобщителна техника, сервизно обслужване
на носими и возими пожарогасители, монтаж,
пусково-накладъчни работи и програмиране на
пожароизвестителна техника.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ, АВ – бое
припаси, инженер-химик, техника и технология
на взривните работи, достъп до класифицирана
информация.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Борислав Рангелов Йорданов, специалност:
промишлена топлотехника.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова,
специалност: топлинна и масообменна техника.
Иван Константинов Димитров, специалност:
електроенергетика и електрообзавеждане – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Константин Борисов Балев, специалност:
електроинженер – ел. централи и мрежи.
Христо Пенчев Михайлов, специалност: ел.
енергетика, правоспособност за строеж, поддържане и ремонт на асансьори.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Валентина Владимировна Йорданова, специалност: биология и химия.
Екатерина Димитрова Цочева, специалност:
озеленяване, специалност: строителство и архитектура.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, специалност: биология – екология, оценител на
земеделски земи, експерт по ЕО и ОВОС със
следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Маргрета Тодорова Софрониева, специалност:
биология – хидробиология и опазване на водите,
търговски маркетинг и мениджмънт, системи за
управление на качеството и вътрешни одитори
по ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Мариана Богоева Богданова, специалност:
биот ехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг
и бизнес мениджър.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специалност: селекция и семепроизводство.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност:
горско стопанство.
Снежана Любенова Петрова, специалност:
полевъдство.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Н.с. І ст. д-р Андрей Иванов Мицулов, специалност: химия, кинология.
Валентина Владимировна Йорданова, специалност: биология и химия.
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Мариана Богоева Богданова, специалност:
биот ехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг
и бизнес мениджър.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология.
Мариана Богоева Богданова, специалност:
биот ехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг
и бизнес мениджър.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Мариана Богоева Богданова, специалност:
биот ехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг
и бизнес мениджър.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология.
Маргрета Тодорова Софрониева, специалност:
биология – хидробиология и опазване на водите,
търговски маркетинг и мениджмънт, системи за
управление на качеството и вътрешни одитори
по ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специалност: селекция и семепроизводство.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Даниела Тодорова Иванова, специалност:
екология.
Мариана Богоева Богданова, специалност:
биот ехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг
и бизнес мениджър.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
А дриана Иванова Нег рева, специа лност:
химия, квалификация: химик-неорганик, оценител на ювелирни изделия от метали и сплави,
скъпоценни камъни, нумизматика и антикварни
ценности, култ у рно-исторически ценности в
България.
А лбена Георгиева Кръстева, специалност:
инженерна химия.
Н.с. І ст. д-р Андрей Иванов Мицулов, специалност: химия, кинология.
Ангел Петров Муташки, специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Ани Методиева Дръндарова, специалност:
химия и екология.
Антон Михайлов Михайлов, специалност:
химическа технология на дървесината, икономика, организация и управление на химическите
производства, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други
фактически отношения, търговски предприятия
и вземания, финансови активи и финансови
институции, машини и съоръжения, недвижими
имоти, експерт по ЕО и ОВОС.
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Боряна Георгиева Мечкарска, специалност:
токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов, специалност:
химия, медицинска химия, достъп до класифицирана информация.
Весислава Бориславова Тотева, специалност:
технология на органичния синтез и горивата;
доктор по технология на природните и синтетични горива.
Добринка Дянкова Добрева, специалност:
технология на органичния синтез и кау чук,
патентно дело, представител по индустриална
собственост за изобретения и полезни модели,
марки, географски означения и промишлени
дизайни.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология.
Смилен Константинов Мерджанов, специалност: технология на неорганичните вещества.
Д-р Та н я Юл и я нова С т ои л кова-И л иева ,
специалност: химия – органична и аналитична
химия, органична химия.
Д-р Цвета Павлова Сарафска, специалност:
химия, химия на твърдото тяло.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Ангел Петров Муташки, специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Виолета Маринова Григорова, специалност:
технология на нефта и газа, достъп до класифицирана информация.
Десислава Николова Гергова, специалност:
технология на материалите и материалознание – електрохимия и защита от корозия.
Десислава Севдалинова Григорова, специалност: химични технологии – биотехнологии.
Зоя Христова Карпузка, специалност: химия.
Илина Иванова Савчева, специалност: икономика на сигурността и отбраната, инженерхимик, фелдшер.
Невена Михайлова Стефанова, специалност:
технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти,
машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: АВ – боеприпаси.
Румяна Тодорова Стоилова, специалност:
химия.
Спас Желязков Димитров, специалност: технология на неорганични вещества.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специалност: технология на каучука и пластмасите,
експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
Христо Василев Дипчев, специалност: технология на силикатите, системи за управление
на качеството съгласно международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, системи
за управление на качеството, околната среда и
условията на труд.
Цвятко Стоянов Минеков, специалност: оптически прибори и системи.
Николета Спасова Цанкова, специалност: д-р
геология на минералните ресурси – приложна
минералогия; гемология.
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7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
А лбена Георгиева Кръстева, специалност:
инженерна химия.
Ангел Петров Муташки, специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Боряна Георгиева Мечкарска, специалност:
токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Десислава Николова Гергова, специалност:
технология на материалите и материалознание – електрохимия и защита от корозия.
Николета Спасова Цанкова, специалност: д-р
геология на минералните ресурси – приложна
минералогия; гемология.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: КЩ, инженерно- техническа, РАВ, АВ – бое
припаси, инженер-химик, техника и технология
на взривните работи, достъп до класифицирана
информация.
Смилен Константинов Мерджанов, специалност: технология на неорганичните вещества.
Христо Василев Дипчев, специалност: технология на силикатите, системи за управление
на качеството съгласно международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, системи
за управление на качеството, околната среда и
условията на труд.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Анна Стоянова Орозова-Петрова, специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Генади Станчев Ганчев, специалност: ветеринарна медицина, ветеринарна администрация,
курс публична администрация.
Д-р Деян Атанасов Даскалов, специалност:
ветеринарна медицина, разработване, внедряване, верификация и контрол на НАССР система.
Д-р Димитър Константинов Драгнев, специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Йордан Тодоров Гогов, специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Николина Димитрова Теофилова-Кънчовска, специалност: ветеринарна медицина,
ветеринарно-санитарна експертиза и контрол на
хранителните продукти от животински произход,
национални стандарти за млечни продукти и
тяхното прилагане.
Д-р Петър Георгиев Антонов, специалност:
ветеринарна медицина, ветеринарен контрол.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Апостол Илиев Боев, специалност: горско
стопанство.
Венета Найденова Кръстева, спецалност:
полевъдство.
Венцислав Петков Иванов, специа лност:
полевъдство.
Проф. д-р Виктор Крумов Бозев, специалност:
полевъдство.
Георги Пеев Ламбов, специалност: полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Гурко Райков Лозанов, специалност: растителна защита.
Давидко Георгиев Нешев, специалност: полевъдство.
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Димитър Владимиров Николов, специалност:
икономика и организация на селското стопанства,
икономика и управление на АПП, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Иванов Трънгалов, специалност:
агроном – тропично и субтропично земеделие.
Драгомир Желязков Димитров, специалност:
инженер-агроном, тропично и субтропично земеделие, доктор – селекция и семепроизводство на
културните растения, сортоизпитател, експертоценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Доц. д-р Ивайло Петров Вълчовски, специалност: полевъдство.
Лидия Тодорова Петкова, специалност: растителна защита.
Мариана Богоева Богданова, специалност:
биот ехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг
и бизнес мениджър.
Михаил Панайотов Караниколов, специалност: лозаро-градинарство.
Надежда Йотова Крисенко-Пещерска, специалност: полевъдство, оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, достъп до класифицирана информация.
Никола Георгиев Кочев, специалност: полевъдство, оценител на земеделски машини и
съоръжения.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специалност: селекция и семепроизводство.
Петър Димитров Петров, специалност: горско стопанство, регистриран за извършване на
дейности в горския фонд.
Роман Иванов Иванов, специалност: агроинженерство – лозаро-градинарство.
Ру м яна Пет рова Николова, специа лност:
агроном – растителна защита.
Руска Здравкова Лозанова, специалност: лозаро-градинарство.
Севдалина Дакова Бояджиева, специалност:
полевъдство.
Снежана Любенова Петрова, специалност:
полевъдство.
Стамен Гълъбов Костадинов, специалност:
горско стопанство, оценител на гори и земи в
горския фонд.
Христо Събков Събков, специалност: селскостопанска техника, механизация и електрификация на животновъдството.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
А д риана Иванова Нег рева, специа лност:
химия, квалификация: химик-неорганик, оценител на ювелирни изделия от метали и сплави,
скъпоценни камъни, нумизматика и антикварни
ценности, оценител на културно-историческите
ценности в България.
Доц. д-р Благовеста Иванова Иванова-Цоцова,
специалност: история на изкуството.
Велислава Христова Стоянова-Тилева, специалност: изкуствознание, оценител на произведения на изкуството, антиквариат, благородни
метали, скъпоценни камъни, българска живопис,
скулптура и графика на 19 и 20 век.
Диана-Мария Боянова Райнова, специалност:
декоративно-монументална скулптура.
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Иван Василев Кава лд ж иев, специа лност:
актьорско майсторство.
Йордан Захариев Андонов, специалност: кинознание, авторско право и сродните му права.
Косьо Георг иев Д желебов, спец иа л нос т:
керамика.
Кристиян Атанасов Бояджиев, специалност:
музикална педагогика.
Маргарита Иванова Кузова, специалност:
изкуствознание.
Проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева,
специалност: истори я, философи я, радио- и
телевизионни програми, радио- и телевизионна
аудитория, медийно поведение.
Мария Тошкова Вълева, специалност: художествена бродерия, изработка, преработка и
ремонт на изделия от злато и сребро.
Проф. дфн Милко Димитров Петров, специалност: професор по журналистика, доктор на
филологическите науки.
Мирослав Димитров Аврамов, специалност:
класическа археология.
Петър Атанасов Наумов, специалност: плакат,
оценител на недвижими имоти.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Валерий Иванов Обретенов, специалност:
икономика и управление на строителството,
оценител на недвижими имоти, ценообразуване
на недвижими имоти и строителство.
Вениамин Вълков Тодоров, специа лност:
технология и управление на транспорта, автоексперт-оценител.
Виолета Божидарова Божкова, специалност:
публични финанси, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни
насаждения.
Виолета Иванова Докузова, специалност:
финанси и кредит, оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в т ърговски дружества, на
недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Гергана Димитрова Маркова, специалност:
биология, специализация – ботаника, оценител
на търговски предприятия и вземания, машини
и съоръжения, недвижими имоти.
Георги Филипов Кляшев, специалност: маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Деян Георгиев Цонев, специалност: агрохимия с фермерство и агробизнес, оценител
на недвижими имоти, търговски предприятия
и вземания, машини и съоръжения, права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и д ру г и фа к т и ческ и о т ношен и я, т ърг овск и
предприятия и вземания, финансови активи и
финансови институции, съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански
земи, цени и ценообразуване на обекти, сгради,
машини и съоръжения.
Десислава Емилова Петкова-Манойлова, специалност: счетоводство и контрол, корпоративна
икономика, оценител на недвижими имоти, на
търговски предприятия и вземания.
Диана Маринова Минева, специалност: неорганични и електрохимични производства,
оценител на недвижими имоти.
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Димитър Владимиров Николов, специалност:
икономика и организация на селското стопанство,
икономика и управление на АПП, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Петров Стойчев, специалност: технология на машиностроенето, оценка на машини
и съоръжения.
Донка Димитрова Петрова, специалност:
икономист-счетоводител, мениджър, експертсчетоводител – регистриран одитор, оценител
на търговски предприятия и вземания.
Евгения Филипова Киселинова, специалност:
транспортно строителство – пътно строителство, оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения.
Емил Атанасов Марин, специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на
търговски предприятия и вземания, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Елена Илиева Драгозова-Иванова, специалност: ландшафтна архитектура, доктор по организация и управление – изследване на модела
за управление на ландшафтно-архитектурната
дейнот в зелените системи на градовете.
Елена Маринова Цветкова, специа лност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти.
Живко Христов Евтимов, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител
на машини и съоръжения.
Иван Николов Иванов, специалност: патентно-лицензионна дейност, топлинна и масообменна техника, представител по индустриална
собственост – изобретения и полезни модели,
марк и, геог рафск и означени я и промишлен
дизайн, оценител на права на интелектуалната
и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Кирил Петров Петров, специалност: монтажник на строителни конструкции, майстор по
каменоделство.
Марг ари т а Бла г о ева Я к и мова , спец иа лнос т: соц иа л но -и коном и ческ а и нформа ц и я;
право – морско право; оценител на недвижими
имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Март ин Николов Николов, специа лност:
финанси, оценител на търговски предприятия
и вземания, недвижими имоти.
Минко Калчев Червенков, специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата, машини и съоръжения.
Надежда Димитрова Митева, специалност:
промишлена топлотехника; оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, съобщенията и жилищно-комуналното стопанство
и битовото обслужване.
Нели Иванова Недялкова, специалност: управление и планиране нар. стоп., оценител на
недвижими имоти, на търговски предприятия
и вземания.
Николай Михайлов Генков, специалност:
техническа експлоатация на летателни апарати,
икономика на търговията, външна търговия,
оценител на търговски предприятия и вземания,

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1   

на финансови активи и финансови институции,
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения, на
машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Петрунка Михайлова Милева, специалност:
промишлено и гражданско строителство, лиценз
за оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, технически контрол
по конструкции на сгради и съоръжения.
Петър Йорданов Савов, специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
международни икономически отношения. управление на земи и имоти, лиценз за оценка на
недвижими имоти, на машини и съоръжения,
на търговски предприятия, оценителска правоспособност за недвижими имоти, търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Ренета Александрова Димитрова-Цонкова,
специалност: окачествяване и оценка на диаманти.
Снежана Миланова Гаджева, специалност:
транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на
търговски предприятия и вземания.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Александър Георгиев Костадинов, специалност: право, оценител на недвижими имоти,
оценител на финансови активи и финансови
институции.
Антония Благовестова Якмаджиева, специалност: икономика на интелектуалната собственост,
правна закрила на интелектуалната собственост.
Бинка Владева Кирова, специалност: художествено оформление на облекло и тъкани,
правна закрила на интелектуалната собственост.
Бистра Любенова Масларска, специалност:
специална педагогика – логопедия, олигофренопедагогика; музикална педагогика; клинична
психология.
Ваня Лукова Матанова-Колева, специалност:
педагогика, проф. по медицинска психология.
Велислав Иванов Иванов, специалност: електронна техника и микроелектроника.
Венелина Кирилова Луканска, специалност:
социални дейности – социална работа в общински структури.
Виолета Пенева Янкова, специалност: фармация, квалификация: патентен специалист, оценка
на интелектуална и индустриална собственост.
Владимир Иванов Маринков, специалност:
немска филология – преводач.
Владимир Петров Площаков, специалност:
славянска филология, специалист по полски език
и преподавател по български език и литература,
екскурзовод с руски език.
Георги Василев Цветков, специалност: водно
строителство – среден техник.
Георги Добрев Господинов, специа лност:
икономика на индустрията, стопанска логистика,
въздушна спедиция.
Георги Филипов Кляшев, специалност: маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Десислава Здравкова Александрова, специалност: история.
Димитър Владимиров Николов, специалност:
икономика и организация на селското стопанство,
икономика и управление на АПП, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
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Добри Спасов Пандурски, специалност: право.
Добрина Георгиева Златева, специалност:
строителство и архитектура.
Дора Георгиева Славкова, специалност: математика и информатика, финанси и счетоводство.
Евгени Евгениев Григоров, специалност: организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика; клинична фармация; икономика на
здравеопазването; финанси, магистър-фармацевт,
специалност: здравна политика и мениджмънт на
здравеопазването, доктор по социална медицина
и организация на здравеопазването и фармацията,
доцент по социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията.
Емил Боянов Йорданов, специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Емил Любомиров Балкански, специалност:
зъботехника, патент за изобретение на очна
протеза и метод за изработването є, майстор по
занаята оптика – оптик-окулист, ектопротези;
точиларство.
Ивалин Костов Йосифов, специалност: техническа експлоатация на летателни апарати,
икономика на сигурността и отбраната.
И ва н Васи лев И ва нов, спец иа л нос т: ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлено
предприятие – среден техник.
Иван Йорданов Иванов, специалност: социално и застрахователно дело.
Иван Николов Иванов, специалност: патентно-лицензионна дейност, топлинна и масообменна техника, представител по индустриална
собственост – изобретения и полезни модели,
марки, географски означения и промишлен дизайн, оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения.
Йордан Кирилов Дойчинов, специалност: ел.
монтьор на ел. машини, уреди и апарати.
Йордан Николов Иванов, специалност: мебелно производство.
Кирил Петров Петров, специалност: монтаж
ник на строителни конструкции, майстор по
каменоделство.
Красимир Драганов Тасков, специалност:
композиция.
Кристиян Атанасов Бояджиев, специалност:
музикална педагогика.
Лиляна Спасова Пунева, специалност: фармация, патентно дело, представител по индустриална
собственост за марки, географски означения
и промишлен дизайн, изобретения и полезни
модели, оценител на права на интелектуална и
индустриална собственост.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност: педагогика, квалификация: специалист по педагогика
и преподавател в средните училища, специализация: психология.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова, специалност: предучилищна педагогика, счетоводство
и контрол, мениджмънт и маркетинг, оценител
на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Людмил Михайлов Горчев, специалност: хорово дирижиране, оперно-симфонично дирижиране.
Проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева,
специалност: истори я, философи я, радио- и
телевизионни програми, радио- и телевизионна
аудитория, медийно поведение.
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Мариана Богоева Богданова, специалност:
биот ехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг
и бизнес мениджър.
Мариана Николова Лазарова, специалност:
право.
Марионела Тодорова Колева, специалност:
приложна математика, сертификат за призната
пълна правоспособност на отговорен актюер.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност:
молекулярна и функционална биология.
Мая Никифорова Станкова-Куюмджиева, специалност: фармация, патентно дело; представител
по индустриална собственост за следните обекти:
марки, географски означения и промишлени
дизайни, изобретения и полезни модели.
Милена Георгиева Фетваджиева, специалност:
архитект у ра, пълна проектантска правоспо
собност.
Проф. д.ф.н. Милко Димитров Петров, специалност: професор по журналистика, доктор
на филологическите науки.
М и росла ва Ца н кова С т ой чева, спец иа лност: чешка филология, квалификация: преводач – немски език.
Момчил Йорданов Златарев, специалност:
физическо възпитание, управление и право на
интелектуална собственост.
Нели Стефанова Йорданова, специалност:
автомобилен транспорт, трактори и кари; патентно дело; право.
Нина Михайлова Заркова, специалност: строителство и архитектура – средно образование.
Павел Велков Церовски, специалност: икономика и управление на съобщенията, патентно
дело.
Петър Любомиров Костов, специалност: измервателна техника, автотехническа експертиза.
Петя Васкова Христова, специалност: международни икономически отношения, маркетинг;
квалификация: английски език и литература.
Петя Стойнева Гергова, специалност: журналистика.
Д-р Пламена Петрова Попова, специалност:
право, авторски права върху архитектурни произведения, достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ, АВ – боеприпаси, инженер-химик, техника и технология
на взривните работи, достъп до класифицирана
информация.
Радмила Невенова Пеловска, специалност:
преводач на научно-техническа литература – английски език, италиански език.
Райа Димитрова Костова, специалност: телекомуникации, оценител на недвижими имоти.
Ридван Исмаилов Мехмедов, специалност:
турска филология – специалист по турски език
и литература.
Румяна Кирилова Миленкова, специалност:
философия, ИОУ на изобретения и патентнолицензионни дейности.
Росита Радкова Желева, специалност: филмова
и телевизионна режисура.
Севдалина Иванова Дрехемова, специалност:
икономика на интелектуалната собственост,
съдебно-маркова експертиза.
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Симеон Стоянов Кръстев, специалност: културно-просветна работа – организатор методист.
Светла Светозарова Мутафова, специалност:
немска филология.
Светлана Иванова Игова-Манолева, специалност: география на туризма, преводач на френски.
Снежана Кирилова Драганова, специалност:
педагогика – детски учител.
Стефка Кръстева Илчева, специалност: немска филология.
Стефан Иванов Иванов, специалност: управление на териториалните системи.
Стоян Христов Нейчев, специалност: финанси,
икономика и управление на човешките ресурси,
икономика и организация на труда – проекти.
Тони Йонков Веков, специалност: биотехнологични процеси със специализация биоорганичен
синтез; социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията; обществено
здраве и здравен мениджмънт.
Цветан Петров Асенов, специалност: машинна
обработка.
Юли я Василева Стефанова, специалност:
политически науки, геология и проучв. на пол.
изкоп., вътрешен одитор в публичния сектор,
икономика и мениджмънт, член на Асоциацията
за противодействие на икономическите измами.
Юли ян Георгиев Слабаков, специа лност:
музикална педагогика, композиция.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на
Софийския градски съд за 2017 г.
Августина Василева Тренева, испански език,
немски език, достъп до класифицирана информация.
Бейхан Неджиб Мустафа, турски език.
Ваня Чавдарова Кашлакева, унгарски език,
италиански език, достъп до класифицирана информация.
Виктория Ангелова Лулчева, гръцки език.
Владимир Георгиев Панов, арабски език.
Върбан Йорданов Лилов, френски език.
Георги Красимиров Радков, италиански език.
Евгения Иванова Мандраджиева, арабски език.
Емма Ленивна Берсуцка, руски език.
Женя Радославова Шамис, иврит.
Ивайло Йорданов Йорданов, английски език.
Красимира Донева Стоянова-Чокова, немски
език.
Лилия Людмилова Тасева, немски език.
Магдалена Николаева Кедева, немски език.
Мариана Стефанова Хил, немски език.
Мая Росенова Иванова, арабски език.
Наазъм Бекир Махмуд, турски език.
Нели Върбанова Казакова, италиански език.
Светла Светозарова Мутафова, английски
език, немски език, достъп до класифицирана
информация.
Симеон Тодоров Брунков, английски език.
Султан Масуд Хабиби, персийски език.
Стефан Стефанов Червеняшки, испански език.
Таня Любомирова Якимова-Кокоранова, английски език.
Янка Димитрова Дочева-Събева, английски
език.
1276
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77. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4 във връзка с
чл. 145, ал. 2, т. 2, буква „в“, чл. 143, ал. 1, чл. 144,
ал. 1 – 3 ЗУТ е издал Разрешение за строеж
№ РС-10 от 25.01.2017 г. на Държавно предприятие
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за строеж: „Железопътна линия № 2
София – Горна Оряховица – Варна – Реконструкция – Аварийно укрепване на земно-скален откос
от км 436А+260 до км 437+374 в междугарието
Шу мен – Мътница“, с местонахож дение ПИ
83510.665.1, Промишлена зона, гр. Шумен, община
Шумен, област Шумен. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
1278
82. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-9 от 25.01.2017 г. на „Летище София“ – ЕАД,
за обект: „Обособяване на открита тераса на
покрива в блок V, ниво +5,25, Терминал 2 на
Летище София“, разположен в УПИ XV, кв. 2
по ПУП на м. Летищен комплекс – София. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
1277

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпило оспорване
от „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление Пловдив 4000, ул. Хр. Г. Данов 37, чрез Пенка
Конакчиева – юрисконсулт и пълномощник, на
Решение № 1278 от 13.02.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Поморие, прието с протокол № 47 от
13.02.2015 г., за одобряване на ПУП – парцеларен план за обект „Изграждане на нова ВЛ 110
kV за присъединяване на подстанция Поморие“
към ВЛ 110 kV „Ахелой“. По оспорването е образувано адм.д. № 2407/2016 г. по описа на съда.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
по чл. 218, ал. 2 ЗУТ до съда. Делото е насрочено
за 28.03.2017 г. от 13,30 ч.
1282
Административният съд – Варна, ХХІ състав,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпил протест от Нина Величкова – прокурор при Окръжна прокуратура – Варна, против
чл. 20 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Девня. По оспорването е образувано
адм. д. № 248/2017 г. по описа на Административния съд – Варна, ХХІ състав, насрочено за
16.03.2017 г. от 13 ч.
1230
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Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване по жалба на
Паско Тошев Запрянов от Димитровград, с която
са оспорени разпоредбите на чл. 52, ал. 1, т. 1, 3,
5 и 12 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги
на територията на община Кърджали, приета с
Решение № 94 от протокол № 8 от заседание на
Общинския съвет – гр. Кърджали, проведено на
29.05.2008 г., в оспорената част, актуализирана
и изменена с Решение № 2 от 22.01.2009 г. от
протокол № 1 от 22.01.2009 г. и Решение № 104
от 23.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали. По оспорването е образувано адм. дело
№ 26/2017 г. на Административния съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 22.03.2017 г. от 10,20 ч.
1285
Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е постъпила жалба от кмета на община Раднево,
обективирано в Решение № 389 по протокол № 23
от проведено на 1.12.2016 г. заседание на Общинския
съвет – гр. Раднево, с което е извършено повторно
разглеждане на предложение на кмета на община
Раднево за изменение на общински бюджет 2016 г.,
по което е образувано адм. д. № 578/2016 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 14.03.2017 г. от 10 ч.
1232
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпила жалба от Маринела Динева Йорданова от Търговище против
Решение № 7 от 22.12.2016 г. по протокол № 16
от 22.12.2016 г. на Общинския съвет – гр. Търговище, с което е определен размерът на ТБО на
територията на община Търговище в Наредбата
за определяне и администриране на местните
такси и цени на услугите. По жалбата е образувано адм. д. № 10/2017 г. по описа на Административния съд – Търговище. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
21.03.2017 г. от 10,30 ч.
1264
Административният съд – Ямбол, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 51 и 52 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община „Тунджа“ – Ямбол, приета с
Решение № 282 от протокол № 19 от 18.12.2012 г.,
изменена и допълнена с Решение № 274 по т. 4
от дневния ред от протокол № 16 от 29.11.2016 г.
на Общинския съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, по
което е образувано адм.д. № 36/2017 г. по описа
на Административния съд – Ямбол, насрочено за
23.03.2017 г. от 9,30 ч.
1227
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Ямбол, на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цените на услугите на територията на община
Ямбол, приета с Решение № 3 на четиринадесетото заседание на ОбС – гр. Ямбол, проведено
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на 29.11.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., както и на
текстовете на чл. 21, ал. 3, чл. 25, ал. 2, т. 1, чл. 51,
54 и 55 от същата наредба, по което е образувано
адм.д. № 35/2017 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 23.03.2017 г. от 9,30 ч.
1228
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 474/2014 г.
за политическа партия с наименование „АБВ
(Алтернатива за Българско Възраждане)“, както
следва: Заличава Георги Седефчов Първанов
като председател и представляващ политическа
партия „АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане)“. Вписва Константин Василев Проданов
като председател и представляващ политическа
партия с наименование „АБВ (Алтернатива за
Българско Възраждане)“. Заличава от състава на
националния съвет Живко Тенев Жечев. Вписва
в състава на националния съвет за член Константин Василев Проданов. Заличава от състава на
изпълнителното бюро Георги Седефчов Първанов.
Заличава от състава на изпълнителното бюро
Борислав Михайлов Борисов. Вписва в състава
на изпълнителното бюро за членове Константин
Василев Проданов, А лександрина Георгиева
Костадинова-Славева, Ангел Стоянов Ризов и
Любомир Тодоров Халачев.
1302
Софийският градски съд на основание чл. 40,
ал. 1, т. 3 ЗПП разпуска и прекратява политическа
партия „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ“ (ОВ)
със седалище Пловдив, ул. Волга 51, регистрирана по ф.д. № 7503/2003 г., парт. № 282, рег. Х,
том 9, стр. 100.
1344

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
68. – Председателят на Върховния касационен
съд и председателят на Върховния административен съд на основание чл. 29а, ал. 1 и 6 във
връзка с чл. 16, ал. 4, изр. първо от Закона за
съдебната власт и Заповед № 278 от 20.02.2017 г.
свикват общо събрание на съдиите за избор на
членове на Висшия съдебен съвет и канят съдиите от: Върховния касационен съд, Върховния
административен съд, апелативните съдилища,
Военно-апелативния съд, Апелативния специализиран наказателен съд, окръжните съдилища, административните съдилища, военните съдилища,
Специализирания наказателен съд и районните
съдилища да вземат участие в общото събрание на
съдиите за избор на членове на Висшия съдебен
съвет, което ще се проведе в две последователни
съботи, както следва:
– на 10.06.2017 г. в 10 ч. (първа събота) – в
София, зала 2, „Интер Експо Център“, бул. Цариградско шосе 147;
– на 17.06.2017 г. в 8 ч. (втора събота) – в
София, Съдебна палата, бул. Витоша 2.
І. Дневен ред на събранието, което ще се
проведе на 10.06.2017 г. в 10 ч. (първа събота):
1. откриване на събранието и обявяване на
броя на присъстващите съдии;
2. избор на председател на събранието;
3. избор на мандатна комисия;
4. избор на избирателна комисия;

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

5. избор на избирателни секции (секционни
комисии) и определяне на техния брой;
6. приемане на решение на общото събрание
на съдиите за времето за изслушване на всеки
от кандидатите;
7. изслушване на кандидатите по азбучен ред
и въпроси към тях.
ІІ. Дневен ред на събранието, което ще се
проведе на 17.06.2017 г. в 8 ч. (втора събота):
1. провеждане на избор на членове на Висшия
съдебен съвет от съдиите в съответствие с процедурата по чл. 32 – 37 от Правилата за провеждане
на избори за членове на Висшия съдебен съвет
от съдиите, прокурорите и следователите;
2. обявяване на решението на избирателната
комисия за резултатите от избора.
ІІІ. Предложенията за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите се правят при спазване на
изискванията на чл. 29в от Закона за съдебната
власт и чл. 12 от Правилата за провеждане на
избори за членове на Висшия съдебен съвет от
съдиите, прокурорите и следователите, а именно:
1. депозират се в деловодството на Висшия
съдебен съвет – след обнародването в „Държавен
вестник“ на свикването на общото събрание и
не по-късно от два месеца преди първата събота на провеждането му (10.04.2017 г.), заедно с
писменото съгласие на кандидата и се обявяват
заедно с мотивите и имената на предложителите
на интернет страницата на Висшия съдебен съвет
в срок до три дни от постъпването им;
2. в четиринадесетдневен срок от обявяването на предложенията (27.04.2017 г.) кандидатите
представят в писмена форма подробна автобиография, мотивите си и концепция за дейността
на Висшия съдебен съвет, както и документи за
съответствие с изискванията на закона; в същия срок (27.04.2017 г.) кандидатите представят
декларация, свързана с несъвместимостта или
за обстоятелства, които могат да доведат до
частен интерес по смисъла на чл. 2 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси при вземане на решения, за имотното
си състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото си по чл. 19а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт; документите следва
да се публикуват в срок до три дни от представянето им (2.05.2017 г.) на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет;
3. становищата за кандидатите и въпросите
към тях се представят до 26.05.2017 г. и се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен
съвет в срок до три дни след постъпването им
(29.05.2017 г.).
Регистрацията започва 120 минути преди
обявения час на провеждане на събранието – в
8 ч. на 10.06.2017 г.
Организационно-техническата подготовка на
събранието се извършва от администрацията на
Висшия съдебен съвет.
Общото събрание се провеж да, ако присъстват повече от половината от включените в
избирателния списък по чл. 29д, ал. 1 от Закона
за съдебната власт съдии. При липса на кворум
събранието се отлага с един час по-късно и се
провежда независимо от броя на присъстващите.
Събранието е публично и се излъчва в реално
време чрез интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
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1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
Алфа Ромео“ България“ на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на членовете на сдружението на 26.03.2017 г. в
10 ч. в залата на „Бийр трейд“, София, ул. Милин
камък 42, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на сдружението през 2016 г.; 2. приемане
на нов устав на сдружението; 3. промяна адреса
на управление на сдружението; 4. определяне броя
на членовете на управителния съвет на сдружението; 5. промени в състава на управителния
съвет на сдружението; 6. определяне размера на
имуществената вноска за 2017 г.; 7. разни. Поканват се всички членове да вземат участие лично
или чрез писмено упълномощени от тях лица.
На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава
на сдружението при липса на кворум общото
събрание се отлага с един час и се провежда на
същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе, колкото и членове да се явят.
1303
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Италианска търговска камара в
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 30.03.2017 г. в 17 ч. в София,
„София Хотел Балкан“, пл. Света Неделя 5, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението за 2016 г.; 2. представяне
на доклад за извършен одит на годишен финансов
отчет за 2016 г.; приемане на годишен финансов
отчет за 2016 г.; 3. приемане на програма за
дейността и проектобюджет за 2017 г.; 4. приемане на доклад за дейността на УС за 2016 г.; 5.
изключване на членове на сдружението поради
неплащане на членски внос, както и на такива
членове, които не спазват устава и вътрешните
правила на камарата; приемане на нови членове на сдружението; 6. приемане на изменения
и допълнения на устава; 7. изменения в броя и
състава на УС; освобождаване от длъжност и
назначаване на нови членове на УС; 8. разни.
В съответствие с чл. 12, т. 2 от устава на сдружението на заседанието на общото събрание са
поканени да присъстват посланикът на Италия
в Република България – Н. Пр. Стефано Балди,
както и заместник-ръводителят на мисията и завеждащ търговско-икономически отдел. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощен представител. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Материалите
във връзка със свикването и провеждането на
общото събрание се предоставят на всеки член
при поискване от УС.
1315
21. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство „Гео
Милев“, Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква по своя инициатива общо събрание на
19.04.2017 г. в 18 ч. в Добрич, зала НТС, ул. Независимост 14, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението през изминалия
период; 2. финансов отчет; 3. освобождаване на
съвета на настоятелите от отговорност; 4. приемане на нови членове; 5. приемане на промени
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в устава на сдружението; 6. избор на нов съвет
на настоятелите; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. на същото място и
при същия дневен ред и може да се проведе
независимо от броя на явилите се членове.
1297
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Спортен клуб по борба „Миньор“ – Рудозем, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 1.04.2017 г. в 14 ч. в седалището на сдружението
на адрес гр. Рудозем, ул. Стефан Стамболов 30,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за периода 2006 – 2016 г.; 2. избор на
нов управителен съвет; 3. вземане на решение за
вливане на сдружение „Спортен клуб „Атлант“ в
сдружение „Спортен клуб по борба „Миньор“; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място в 15 ч. при същия дневен ред.
1313
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб „Атлант“ – Рудозем, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.04.2017 г.
в 10 ч. в седалището на сдружението на адрес
гр. Рудозем, ул. Васил Левски, бл. 4, ап. 30, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за периода 2006 – 2016 г.; 2. избор на
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нов управителен съвет; 3. вземане на решение за
вливане на сдружение „Спортен клуб „Атлант“ в
сдружение „Спортен клуб по борба „Миньор“; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място в 11 ч. при същия дневен ред.
1314
1. – Управителният съвет на Детско-юношески танцов ансамбъл „Огнени ритми“, Свищов,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
по негова инициатива свиква общо събрание на
31.03.2017 г. в 18 ч. в седалището на сдружението – Свищов, област Велико Търново, ул. Стоян
Ников, бл. 6, вх. Б, ап. 5, при следния дневен
ред: 1. освобождаване от отговорност членовете
на управителния съвет; 2. избор на членове на
управителния съвет; 3. обсъждане и вземане на
решение дали да бъде преобразувано юридическото лице с нестопанска цел, определено за
осъществяване на дейност в частна полза, в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност; 4. промяна на
чл. 23, ал. 3 от устава съобразно изискванията на
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ (изм., ДВ, бр. 79 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.);
5. отбелязване на съответните промени в устава
на сдружението.
1296

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. 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.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2017 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
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